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Sikirevci,07.lipnja 2010.god.
ZAPISNIK
12.sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci
Sastanak je bio zakazan za 04.lipnja 2010.god., ali zbog opravdanih razloga odgoĎen za 07.lipnja 2010. i
započeo dana, 07.lipnja 2010 godine u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br.12, Sikirevci sa početkom u
20,00 sati.
Na sastanku nazoĉni: ĉlanovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a; članovi: Mijo Ţivić, Mato Majhen,
Antun Jurušić, Mato Galović, Mato Jarić , Mato Ţivić, Stjepan Rakitić Ivan Dorić , Stjepan Dţambo i Joskić Anto.
Ostali nazoĉni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci , predstavnici DVD-a Sikirevci: Đuro Radovanović, Mato
Čivić i Ţivić Martin.
Neopravdano odsutni: Bariša Ţivković, zamjenik načelnika ,Josip Galović-predsjednik savjeta mladih.
Zapisniĉar: Gordana Lešić.
Sastanak je započeo u 20,00 sati, a otvorio ga je gosp. Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine pozdravlja
sve nazočne vijećnike, predstavnike DVD-a Sikirevci .
UtvrĎeno je da od 11 izabranih članova općinskog vijeća nazočno svih 11 vijećnika.
Predsjednik i daje na verifikaciju zapisnik sa 11.odrţane sjednice Općinskog vijeća. Da li ima primjedbi na zapisnik.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te nazočni vijećnici jednoglasno ga prihvaćaju i usvajaju.
Predsjedavajući predloţeni dnevni red daje se na glasovanje nazočnim vijećnicima. Dizanjem ruku vijećnika i
prebrojavanjem glasova utvrĎuje se 11 glasova ZA; PROTIV i UZDRŢAN nema. Dnevni red jednoglasno usvojen.
Predsjednik čita predloţeni dnevni red za 12.sjednicu Općinskog vijeća koji glasi :

1. Nabava vatrogasnog vozila (prisutnost vatrogasaca)
2. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika, sluţbenika i namještenika u općinskoj upravi općine Sikirevci
3. Kupovina čestice za pročišćivač otpadnih voda i suglasnost za priključak kanalizacijskog sustava
općine Babina Greda
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za odreĎivanje najboljeg ponuĎača za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Sikirevci
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i većih nesreća za općinu Sikirevci
6. Odabir najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju
pisanog ugovora
7. Obiljeţavanje Dan općine Sikirevci
8. Donacija autobusa
9. Pitanja i prijedlozi, razno

Točka 1. Nabava vatrogasnog vozila (prisutnost vatrogasaca)
Predsjednik: Bilo je riječi o tome i na prethodnim odrţanim sjednicama potrebno je riješiti na obostrano
zadovoljstvo nas vijećnika, vatrogasaca i općine isto tako smatram da treba poduzet najbolju opciju da se zadovolje
svi interesi, što se tiče po pitanju nabavke vatrogasnog vozila. Na početku dajem vama riječ vijećnici, prvo načelniku
da se očituje po tom pitanju.
Naĉelnik: Poznato vam je svima da je naše vatrogasno društvo ostalo bez vozila, oni su to nas i pismeno upozoravali
i nabava je potrebna , poznato vam je da je u meĎuvremenu bio i poţar na našem području gdje smo morali
intervenirati vatrogasno društvo iz drugih općina. Imamo veliku odgovornost i mene kao načelnika općine ,a i
vatrogasaca. Sukladno tome poduzeli su se koraci rješavanja nabave vozila. Od općine Rešetari dobio podataka da
postoji jedno vozilo marke Maginus u Njemačkoj , cijena 10.000E, upoznao sam s time naše vatrogasce , koji su
utvrdili da vozilo je dosta staro i nisu prihvatili. Vozilo iz Slovenije TAM 190 u dosta u dobrom stanju , cijena vozila
25.000E ali prevelika cijena, meĎutim pojavila su se dva vozila u Austriji kombi Mercedes , vozilo navalno s
rezervoarom s dvije pumpe s kojim su naši vatrogasci dali suglasnost da im odgovara. Poslije pregleda ta dva vozila u
Austriji , poduzeli smo mjere da se ta dva vozila kupe. Oba vozila iznose 9.200E. Vozila su starosne dobi od 2425.god., jedan je prešao 21.000km, a drugi 35.000km, meĎutim vizualnim pregledom vozila, paljenjem vozila,
voţnjom, pregledom opreme koje posjeduju, a i ponuĎenom cijenom oba vozila zadovoljavaju. Proučavajući i druge
ponude mi nemamo što više razmišljati, ponuda je sad , oni već imaju i druge kupce , zato se moralo brzo reagirat i
koraci su poduzeti. Koraci su poduzeti temeljem 8. sjednice OV-a na kojoj je donesen Zaključak općinskog vijeća gdje
općinsko vijeće odobrava sufinanciranje oko nabavke vatrogasnog vozila u mogućnostima općinskog proračuna. U
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posjetu Austriji gosp. Mato Jarić vozio nas je u svom trošku, bio je nazočan predstavnik vatrogasaca , pošto je
situacija bila takva da se mora brzo odlučiti ja sam odlučio.
Predsjednik: Da li ima primjedbi, prijedloga po pitanju što se čuli u izlaganju načelnika općine.
Rakitić S.: Po pitanju tih vozila , ja sam protiv i moj je prijedlog da se ide na novo vozilo, vozilo koje posjeduju naše
vatrogasno društvo neka se registrira , godinu dana moţe prebroditi to je zasigurno i što hitnije uči u nabavu novog
vozila. Protiv sam nabave starih vozila.
Ţivić Mato: Ako je sadašnje vatrogasno vozilo trajalo 45.godina i ovo će još 20.godina. Lijepo je i pametno ići u
nabavku novog vozila treba se misliti na danas, vozilo nam treba , ako vatrogascima vozila odgovaraju potrebno je
uzet, a kasnije ići s novim vozilom.
Ţivić Mijo: Ja vas sve skupa pozdravljam , vidim da je ovo pitanje sve ispolitizirano. Prvo što je načelnik rekao da je
na prošloj sjednici donesena odluka, odluka nije nikakva donesena i niti zaključak. Ako je već smatram da je ta
Odluka obvezujuća onda to vijeće bi trebalo znati da to se vozilo kupuje. Ako ćemo po stručnosti tko je od
vatrogasaca išao u pregled vozila.
Mato Ĉivić: Antun Rakitić-član DVD-a Sikirevci on je jedan od najstručnijih osoba vezano za vatrogastvo.
Ţivić Mijo: Druga stvar da ne politiziramo , svi smo mi da se nabavi vozilo, sloţili smo se da idemo u nabavu novog
vozila, da li je načelnik bio u kontaktu s ţupanijom , sa ţupanom i predstavnikom ţupanijske vatrogasne zajednice,
tvrdim da je trebao biti dogovor i mislim da ova općina moţe kupiti bolje vozilo.
Naĉelnik: Što se tiče pitanja da li sam bio u kontaktu s ţupanijom, ţupanom i predstavnicima ŢVZ , da nisu ove kiše i
poplave gosp. Ţupanić bi sad bio ovdje nazočan ali je bio spriječen zbog takve situacije. Mislio sam da ćete shvatiti
kakva je naša situacija, našeg vatrogasnog društva, koje su nam potrebe. Smatram da nabavom ova dva vozila
vatrogascima rješavamo problem barem 10.godina, a to nas neće koštati ni 1.000E po godini. Sve će to biti uredno
plaćeno preko računa izmeĎu dva vatrogasna društva, računi će stići, vozila će oni dovesti u svom trošku i mislim da
se tu nema što reći. Vi politizirate, mi odraĎujemo, nabavljamo nešto što treba našoj općini, da smo čekali , vozila bi
bila prodana, a mi bi i dalje samo raspravljali, a u ostalom radi se o sredstvima do 80.000kn i mi nemamo što
raspravljati.
Galović M.:Čini mi se da donesene Odluke ne poštujemo, Odluka je bila na dvije prethodne sjednice ovo vijeće je
dalo suglasnost da se ide u nabavu vozila. Nekom je u interesu da se ta vozila ne nabave. Kako moţemo reći da su
vozila rage ako ga nismo vidjeli, ne moţemo reći da načelnik se nije kontaktirao s ţupanijom, ţupanom i
predstavnicima ŢVZ i sam odvoji vrijeme s njima koji su se izjasnili da zbog recesije novca za sad nema. Odgovornost
je na načelniku općine, rečeno je da ćemo svi učestvovat, slaţem se da se čuju mišljenja naših vatrogasaca i ŢVZ-e.,
ova vozila mogu zadovoljit naše potrebe do 10-15.godina ,a u tom vremenu mogu se nabavit sredstva za nabavu
novih vozila.
Majhen M.: Volio bih čuti mišljenja naših vatrogasaca, a ja sam ZA da se ide za novije vozilo.
Ţivić Martin-predstavnik DVD-a Sikirevci: Vijećnici da li vam je poznat plan zaštite od poţara koji je usvojen
2006.godine u kojem je točno sve navedeno što DVD Sikirevci mora posjedovat od opreme, naša je obveza velika i
odgovornost svu snosimo u slučaju nezgode od poţara ukoliko toga niste svjesni ja ću dati ostavku na svoju duţnost
koju obavljam u vatrogasnom društvu Sikirevci.
Ĉivić Mato-predstavnik DVD-a Sikirevci-Sve skupa pozdravljam nazočne vijećnike , te mogu reći da postoji plan i
program zaštite i spašavanja, morate znati što znači biti vatrogasac koja je njegova odgovornost , normalno da nam
nije svejedno što će nam se kupiti kakvo vozilo, netko ne moţe reći da je vozilo raga ako ga nije vidio, nisam ni ja ali
na slikama i snimki vozila nam odgovaraju. U svakom slučaju VZ općine Sikirevci ima dva DVD-a , ako se kupi novo
vozilo, ova vozila se mogu dati na korištenje DVD-u Jaruge, a novo ostaje našem društvu. Smatram da vi trebate da
odlučite što je trenutno potrebno našem vatrogasnom društvu.
Radovanović Đuro-predsjednik VZO Sikirevci –Stvar je u tome što ova se vozila nabavljaju od vatrogasnih
društava.
Ţivić Mijo: Ponavljam nisam protiv nabave vozila, ali opet ponavljam ja sam da se ide u nabavu boljeg, novije vozila,
uz mogućnost kredita. Ja sam ZA kupovinu ,ali za bolju varijantu.
Dorić Ivo: Smatram da je političko prepucavanje, da je potrebno ishodovat to vozilo, ne treba politizirat cijena je
takva kakva je , mi trebamo donijeti odluku da se to riješi, činjenica je da je načelnik napravio je jedan pozitivan
korak, i ja sam ZA bolje, ali treba podrţat ono učinjeno.
Jarić M: Mogu reći da su ta vozila bila odrţavana, na trţištu takva vozila bi imala veću cijenu, vozila će nam oni
dovest u svom trošku, vozila imaju opremu koja zadovoljava potrebama vatrogasnog društva . Vozila su u dobrom
stanju , vrijede više , ja sam vozio o svom trošku tko bi to učinio od vas, slobodno kupite novo vozilo, ići u kredit , ja
ne bi išao u veliku investiciju.
Joskić Anto: Smatram ako načelnik kaţe da je to sve legalno i ako struka kaţe da ta vozila odgovaraju mi nemamo
što raspravljat.
Naĉelnik: Općinsko vijeće je dalo suglasnost o sufinanciranju nabave vatrogasnog vozila, osim toga mi smo duţni
financirat vatrogasce, mi smo njima duţni, ja sam njima prebacio novce i oni mogu kupiti vozilo. Mora ju se vozila
registrirat i vodi se na vatrogasce što će na općinu.
Mato M.:Kolika su sredstva planirana vatrogascima u ovoj godini, vi planirate ta sredstva prebaciti i iz sredstava da
kupe vatrogasno vozilo. Mogu li oni funkcionirat sa 20.000kn.
Naĉelnik: Planirano je proračunom za ovu godinu 80.000kn za VZO Sikirevci , ostali smo im duţni od prošle godine
oko 36.000kn .Općina je duţna osigurat sredstva da bi oni mogli funkcionirat.
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Predsjednik: Kao što proizlazi iz svega ovog večeras po ovoj točki nemamo što glasovat činjenica je da je to
odraĎeno.
1. nemojte da kupite vozilo a da poslije ne proĎe homologaciju
2. proziva se HDZ , koliko sam predsjednik OV-a niti jedna organizacija nije me pozvala na svoj sastanak,
domjenak na bilo što, da li je to suradnja
3. načelniče vi ste to napravili , vi ste sami odradili pročitali ste zakon , da li ste poštovali zakon o javnoj nabavi
, da li ćete moći to ukalkulirat i isfinancirat treba vodit računa da će taj proračun uspjet, ako ovo sve moţe
napravit načelnik sam, proračun donosi općinsko vijeće.
O ovoj točki nemamo što više raspravljati , ova vozila ako nisu još kupljena onda su ukaparita. Slaţem se da smo na
8.sjednici OV-a donijeli odluku da Općinsko vijeće podupire kupovinu vatrogasnih vozila sa svojim mogućnostima.
Načelniče vi ste tako odredili u okvirima svojih ovlasti , u redu.

Predsjednik utvrĎuje da po pitanju točke 1 dnevnog reda nema više rasprave , sredstva su već doznačena
na račun VZO Sikirevci.
Toĉka 2. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obraĉun plaće općinskog naĉelnika i zamjenika
naĉelnika, sluţbenika i namještenika u općinskoj upravi općine Sikirevci

Predsjednik: Molim načelnika za obrazloţenje druge točke dnevnog reda.
Naĉelnik: Usvojen je novi Zakon o plaćama drţavnim duţnosnicima , sluţbenicima i namještenicima
lokalne samouprave 15.02.2010.god., po tome zakonu mi moramo donijeti nove koeficijente i osnovicu
za obračun plaća općinskog načelnika , zamjenika načelnika, sluţbenika i namještenika. Proračunska
ograničenja nemamo jer naše plaće ne prelaze 20% našeg proračuna i pomoći iz drţavnog proračuna ne
prelaze 10% našeg proračuna. Moj prijedlog je da plaću ostane iste da se ne mijenjaju. Osnovica nije
propisana već je odreĎeno da se odredi odlukom predstavničkog tijela jedinica lokalne i
područne(regionalne) samouprave. MeĎutim dalje u čl.4.Zakonu stoji « Plaće ţupana, gradonačelnika i
općinskih načelnika, bez uvećanja za radni staţ, ne smiju se odrediti u iznosima većim od: – plaća
gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika, u
iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun plaće drţavnih duţnosnika, prema
propisima kojima se ureĎuju obveze i prava drţavnih duţnosnika.» Osnovica za plaće duţnosnika je
4.630,14kn, maksimalni koeficijent je 4,26. Moja plaća je bez uvećanja za minuli rad od 0,5% za svaku
godinu radnog staţa iznosila 9.144,82 kn bruto, kada tu plaću podijelimo sa ovom osnovicom od
4.630,14kn dobivamo koeficijent od 1,98 koji je manji od onoga maksimalnog. Moj bi koeficijent trebao
biti 1,98 da bi mi plaća ostala ista uz ovu osnovicu od 4.630,14kn.
Jurušić A.: Koliki je minimum, kolika je sad plaća?
Naĉelnik: U netu sam dobivao 7.400,00kn, predlaţem da moja plaća ostane kakva je bila s obzirom da
ovdje nemam nikakve pomoći, pročelnika i drugih zaposlenih, s obzirom da je recesija nema smisla traţit
veću plaću. Molim da u ovakvoj situaciji ovakva kakvu ja obnašam svoju duţnost najbolje kako mogu i da
se neki rezultati pomalo i vide, te smatram da je s tim moja odgovornost i veća, za tu plaću i dalje
ostajem radit i ja je opravdavam.
Ţivić Mijo: U čl.7. prijedloga odluke spominju se koeficijenti pročelnika , administrativni tajnik, komunalni
radnik i čistačica. Moţe administrativni tajnik i komunalni radnik. Ja se slaţem da plaće ostaju iste za
administrativnog tajnika i komunalnog radnika.
Jurušić A.: Shodno cijelom radu gosp. načelnika i izjavama o njegovom samostalnom radu kako je njemu
najbolje ja sam za to da se njemu skine na 1,60 ili na 1,50 to je moj prijedlog.
Galović M.: Ja sam za to da plaća ostane ista kakva je, ne treba smanjivati, načelniku ulaţe truda koliko
moţe, meĎutim ne govorimo o opisu njegovog posla nego da li treba povećat ili smanjit , govorim koliko
je njegovo zalaganje u dobrobit ove općine. Načelnik je svojim radom zasluţio tu plaću, a načelnik u
svojim ovlastima i duţnostima ima neke stavke koje mora doraditi, a ako se nekom ne sviĎa to je
neminovno da on to mora doradit.
Jarić M.: Moj prijedlog je po pitanju načelnika , njegovu bi plaću ostavio istu , a što se tiče tajnika i
komunalnog rada, tajnici bi povećao za 10% ,a komunalnom radniku smanjio za 10%.
Predsjednik: Da li ima još prijedloga, prijedlog Mije ţivić dajem na glasovanje, prvi je predloţio
prijedlog. Tko je ZA da plaće ostaju iste .
Nazočni vijećnici javnim glasovanjem dizanjem ruku sa 9 ZA , PROTIV nema i 2 UZDRŢAN( Jurušić Antun i Mato
Majhen) , utvrĎuje se većinom glasova:

Na temelju članka 3.,4., 9. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj regionalnoj
(samoupravi) (Narodne novine" broj: 28/10.) i članka 32. Statuta Općine Sikirevci ("Sluţbeni vjesnik
Brodsko-posavske ţupanije" broj:10/09.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci, na prijedlog Općinskog
načelnika, na 12. sjednici odrţanoj 07.lipnja 2010. godine donosi:
ODLUKU o osnovici i koeficijentima za obraĉun plaća Općinskog naĉelnika
i zamjenika načelnika, sluţbenika i namještenika u općinskoj upravi Općine Sikirevci
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Članak 1.
Ovom Odlukom utvrĎuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika (u nastavku teksta: duţnosnici), sluţbenika i namještenika u tijelima
općinske uprave Općine Sikirevci sukladno zakonu, podzakonskim propisima i općim propisima Općine
Sikirevci.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće duţnosnika odreĎuje se jednakoj osnovici koja se primjenjuje za
izračun plaće drţavnih duţnosnika.
Osnovica za obračun plaće sluţbenika i namještenika ne smije biti veća od osnovice za obračun
plaća drţavnih sluţbenika i namještenika.
Članak 3.
Vrijednost koeficijenata sloţenosti poslova radnih mjesta duţnosnika ,sluţbenika i namještenika u
tijelima općinske uprave mogu se kretati unutar raspona koeficijenata za radna mjesta odreĎene vrste ,
ovisno o stručnoj spremi i vrsti poslova i to:
za općinskog načelnika i zamjenika načelnika (dalje u tekstu: duţnosnik) – koeficijent do najviše
4,26
- za sluţbenike zaposlene na radnim mjestima I. kategorije, za koja je opći uvjet visoka stručna
sprema, –koeficijent od 1,05 do 3,50
- za sluţbenike zaposlene na radnim mjestima II. kategorije, za koja je opći uvjet viša stručna
sprema –koeficijent od 0,90 do 1,20
- za sluţbenike zaposlene na radnim mjestima III. kategorije za koja je opći uvjet srednja stručna
sprema – koeficijent od 0,65 do 1,10
- za namještenike na radnim mjestima I. kategorije –koeficijent za koja je opći uvjet niţa stručna
sprema od 0,50 do 0,75
za namještenike na radnim mjestima II. kategorije –koeficijent za koja je opći uvjet osnovna
škola od 0,40 do 0,73.
Nazivi radnih mjesta , te stručni i ostali uvjeti za raspored na pojedina radna mjesta općinske uprave
propisana su Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta općinske uprave općine Sikirevci.
Članak 4.
Pojedinačni koeficijent iz članka 2. ove Odluke odreĎuje se na temelju sloţenosti, odgovornosti i
uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu, potrebnog znanja i iskustva za obavljanje tog posla, sloţenosti
predmeta rada i sredstava za rad, te vrednovanja uvjeta i sloţenosti organizacije i tehnologije rada.
Članak 5.
Načelniku općine koji profesionalno obavlja duţnost u općinskoj upravi Općine Sikirevci utvrĎuje
se koeficijent 1,98.Koeficijenti za obračun plaće zamjenika općinskih načelnika koji duţnost obavljaju
profesionalno mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta općinskog načelnika.
Osnovica za obračun plaće duţnosnika odreĎuje se u visini osnovice za obračun plaća drţavnih
duţnosnika ili odlukom predstavničkog tijela općine Sikirevci.
Načelniku i zamjeniku načelnika koji profesionalno obavljaju duţnost priznaju se sva materijalna i
druga prava iz radnog odnosa na koja ostvaruju pravo sluţbenici i namještenici.
Članak 6.
Rješenja o utvrĎivanju plaće te druga prava duţnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik
Upravnog odjela ureda načelnika ili predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 7.
Koeficijent sloţenosti poslova za radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci
su:
1. Administrativni tajnik 1, 05
2. Komunalni radnik
0,73
Članak 8.
Za obavljeni rad na odreĎenom radnom mjestu za puno radno vrijeme i za normalni učinak
duţnosniku, sluţbeniku i namješteniku pripada plaća.
Plaću duţnosnika čini umnoţak koeficijenta i osnovice za izračun plaća, uvećane za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staţa.
Plaću sluţbenika i namještenika čini umnoţak koeficijenta sloţenosti poslova radnog mjesta na
koje je sluţbenik odnosno namještenik rasporeĎen i osnovica za izračun plaća, uvećana za 0,5% za svaku
navršenu godinu staţa.
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Osnovicu za izračun plaća sluţbenika i namještenika utvrĎuje općinski načelnik u skladu sa
zakonom .
Članka 9.
Za vrijeme vjeţbeničkog staţa vjeţbenik ima pravo na 85% osnovne plaće radnog mjesta najniţe
sloţenosti njegove kategorije.
Sva ostala prava vjeţbenik ostvaruje kao i drugi sluţbenici i namještenici općinske uprave
Stručni voditelj-mentor koji obavlja nadzor i osposobljava vjeţbenika ima pravo na naknadu u
visini do 10% od svoje osnovne plaće.
Članak 10.
Dodaci na osnovnu plaću i naknade plaće utvrĎuju se posebnim pravilnikom o radu za sve osobe
u radnom odnosu u općinskoj upravi sukladno zakonu i podzakonskim propisima.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o plaći, dodacima na plaću, te
radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim materijalnim pravima načelnika i sluţbenika-zaposlenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci («Sluţbeni vjesnik" Brodsko-posavske ţupanije" broj:
12/05.).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Sluţbenom vjesniku" Brodsko-posavske ţupanije, a
primjenjivat će se od obračuna plaće za lipanj 2010. godine.
Toĉka 3. Kupovina ĉestice za proĉišćivaĉ otpadnih voda i suglasnost za prikljuĉak
kanalizacijskog sustava općine Babina Greda
Predsjednik: Po toj točki dnevnog reda smo već raspravljali više puta, nema potrebe da večeras idemo u
dubinu i širinu, konkretno po ovom pitanju imali što načelnik reći.
Naĉelnik: Mislim da vam je jasno što se tiče te čestice, njezine lokacije, ponude za prodaju i suglasnosti
Babinoj Gredi. Mislim da ovo bi trebalo proći, općina Sl.Šamac je to već sve prihvatila i samim tim ako
ćemo dati suglasnost Babini Gredi uštedjeti ćemo.
Predsjednik: Gospodo ako nemamo nikakvih pitanja samo trebamo formulirat Odluku da ne bude jesmo
rekli nismo rekli. Ako moţemo donijeti ovakvu Odluku tko je ZA da Općina Sikirevci zajednički učestvuje u
kupovini te parcele s tim da obvezuje gosp. načelnika koji predstavlja našu općinu da u svakom interesu
vodi računa o interesima zaštiti i prava i duţnosti općine Sikirevci. Samo na taj način da obveţemo
načelnika općine da je on duţan voditi računa tj. da će on biti odgovoran ako se desi nešto da nam se
sutra nadoda neka dupla cijena i počne naplaćivat priključak taj za pripajanje na kanalizaciju ili nešto
slično.
Dorić I.: Isto da se vodi računa što općina kupi da se uknjiţe u vlasništvo općine.
Predsjednik: Tko je ZA takvu odluku.
Glasovanjem vijećnika 10 ZA , PROTIV nema i 1 UZDRŢAN (Jurušić Antun) većinskim glasovima ZA
Općinsko vijeće općine Sikirevci donosi:
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sikirevci («Sluţbeni vjesnik Brodsko- posavske ţupanije» br.
10/09.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 12. sjednici odrţanoj 07.lipnja 2010. godine, donijelo
je:
ODLUKU
o prihvaćanju sufinanciranja u kupovini k.ĉ.br. 448/3
u k.o. Sl. Šamac za izgradnju zajedniĉkog proĉišćivaĉa otpadnih voda
i suglasnost za prikljuĉak kanalizacijskog sustava općine Babina Greda
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Sikirevci prihvaća sufinanciranje u kupovini k.č.br. 448/3 ,oranica Sjenokoše u
površini od 11509m2 u k.o. Sl. Šamac. Kupovinu k.č.br.448/3 zajednički sufinanciraju : Općina Sikirevci,
Općina Sl. Šamac i Općina Babina Greda za namjenu izgradnje zajedničkog pročišćivaća otpadnih voda
po ponuĎenoj cijeni vlasnika nekretnine Bačić Ivana , Sl.Šamac ,M. Gupca br. 22.
Daje se suglasnost za priključak kanalizacijskog sustava općine Babina Greda.
Članak 2.
Obvezuje se načelnika općine koji predstavlja našu općinu da u svakom interesu vodi računa o
interesima, zaštiti i prava i duţnosti općine Sikirevci ,te izvrši uknjiţbu kupljene nekretnine u vlasništvo
općine Sikirevci .
Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom vjesniku Brodsko-posavske
ţupanije».
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Točka 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za odreĊivanje najboljeg ponuĊaĉa za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na podruĉju općine Sikirevci
Predsjednik: Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području općine Sikirevci mora ići u zakup, to
moramo riješiti do kraja godine, potrebno je imenovati komisiju koji imaju veze s poljoprivredom i koji
već o tome nešto znaju. Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana, molim vaše prijedloge.
Jurušić A.: Moj prijedlog za predsjednika Mijo Ţivić.
Jarić M.: Moj prijedlog Mato Ţivić.
Predsjednik: Za prijedlog Jurušića Antuna tko je zato da za predsjednika bude Mijo Ţivić.
Ţivić Mijo: Potrebno je predloţiti prvo sva tri člana ,a ona izmeĎu njih izabrati predsjednika.
Galović M.: Ja sam mislio da u tom povjerenstvu budu poljoprivrednici koji imaju veze s tim i predloţio bi
tri člana: Mijo Ţivić, Mato Ţivić i Mato Jarić.
Mato Majhen: Moj prijedlog je Mijo Ţivić, Ivo Dorić i Rakitić Stjepan
Dorić I.: Moj prijedlog je Ţivić Mijo, Antun Jurušić i Mato Jarić.
Jarić M.: Izjašnjavam se da ja se ne prihvaćam duţnosti.
Ţivić M.: Ne ţelim se sam predlagati, smatram po nekoj zastupljenosti bude umirovljenik i predlaţem:
Mato Jarić, Mato Ţivić i Stjepan Rakitić.
Predsjednik: Mato Jarić se ne prihvaća, tko je ZA da u komisiji budu: Mijo Ţivić , Mato Ţivić i Stjepan
Rakitić.
Glasovanjem , dizanjem ruku vijećnika, sa 9 ZA , 1 PROTIV i 1 UZDRŢAN , većinskim glasovima ZA
općinsko vijeće općine Sikirevci donosi:
Na temelju članka 32. i 34. Zakona poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 152/08) i
članka 32. Statuta općine Sikirevci (“Sluţbeni vjesnik Brodsko-posavske ţupanije broj 10/09.), , Općinsko
vijeće općine Sikirevci na 12. sjednici odrţanoj 07.lipnja 2010. godine donosi:
RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za otvaranje ponuda kod prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju
općine Sikirevci
I.
U Povjerenstvo za otvaranje ponuda kod prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Sikirevci imenuju se:
1. Mijo Ţivić
2. Mato Ţivić
3. Rakitić Stjepan
II.
Zadaća povjerenstva je da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda, izvrši analizu pristiglih ponuda, te predloţi
Općinskom vijeću donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za davanje u zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sikirevci.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u «Sluţbenom vjesniku Brodsko-posavske ţupanije»
Toĉka 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i većih nesreća za općinu Sikirevci
Predsjednik: Procjena ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
većih nesreća za općinu Sikirevci izraĎena od strane tvrtke «IN Konzalting» d.o.o. Sl. Brod dobila je
suglasnost od strane Drţavnog ureda zaštite i spašavanja, potreban je i naša suglasnost.
Naĉelnik: Procjena je izraĎena i dobivena je suglasnost, imamo napismeno suglasnost od Drţavnog
ureda za zaštitu i spašavanje ovjerena od strane ravnatelja gosp. Damira Trut ako je ona prošla tu
suglasnost potrebna je i naša da je usvojimo.
Ţivić Mato: Ono što sam ja već obrazlagao dok je bio gosp. Noţina ovo što stoji u Procjeni točka 4.1.1.
poplava i prolom hidroakomulacijske brane koji govori» Prostor Općine nije u potpunosti siguran od
poplavnih voda rijeke Save. Obrana od poplava savskih voda vezana je uz obrambeni sustav nasipa Save,
pa kako ovi nasipi nisu na svim dijelovima u stanju koje posve osigurava zaštitu od najviših savskih voda
taj je prostor potencijalno ugroţen od štetnog djelovanja voda.» u daljnjem tekstu stoji « U slučaju
fizičkog oštećenja nasipa ove će snage biti nedostatne i u sustav je potrebno nuţno uključiti tim opće
namjere», ja nisam protiv ove suglasnosti već da se treba kontaktirati sa HŢ da nam omoguće prolaz, mi
ne moţemo doći do nasipa.
Dorić I.: Ozbiljnost problema, kako je bio problem s prijelazom preko ţeljezničke pruge u Jarugama, ne
bi bilo loše što kaţe gosp. Ţivić Mato da se traţi ta potreba.
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Predsjednik: Slaţem se što je gosp. Ţivić Mato rekao, neka gosp. načelnik registrira potrebne
konzulatcije s Hrvatskim vodama i HŢ-om da li se tu što moţe napraviti, a dajem ovu točku dnevnog reda
na glasovanje.
Tko je ZA da se da suglasnost na izraĎenu Procjenu ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i većih nesreća za općinu Sikirevci izraĎena od tvrtke «IN
konzalting»d.o.o.Sl.Brod.
Glasovanje vijećnika utvrĎeno je 11 ZA, PROTIV i UZDRŢAN nema. Jednoglasno donose:
Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04., 79/07. i 38/09.) i
članka 32. Statuta Općine Sikirevci («Sluţbeni vjesnik Brodsko- posavske ţupanije» br. 10/09.), Općinsko
vijeće Općine Sikirevci na svojoj 12. sjednici odrţanoj 07.lipnja 2010. godine, donijelo je:
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sikirevci
Članak 1.
Temeljem prethodno izdane Suglasnosti Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje Klasa: 810-03/09-01/99;
Ur.broj: 543-01-06-02-10-6 od 22.travnja 2010.god., usvaja se Procjena ugroţenosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sikirevci izraĎene od
strane tvrtke IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Sluţbenom vjesniku Brodsko-posavske
ţupanije».
Toĉka 6. Odabir najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se obavljaju
na temelju pisanog ugovora
Predsjednik: Na temelju donesene Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora, pokrenut je postupak dostave pismenih upita sa zahtjevom dostave
pismenih ponuda za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti za područje općine Sikirevci. Otvaranje
pristiglih ponuda je odraĎeno te molim imenovano povjerenstvu za provedbu prikupljanja pismenih
ponuda za izvješće provedbe postupka.
Naĉelnik: Samo da kaţem da gosp. Mato Jarić dostavio je potvrdu o dokazu ne kaţnjavanja koja mu je
nedostajala.
Jurušić A.: Povjerenstvo u sastavu od tri člana : ja , Mato Ţivić i Stjepan Rakitić pristupili smo dana
28.5.2010.godine u 12,00 sati u prostorijama općinske vijećnice općine Sikirevci otvaranju pristiglih
ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Sikirevci .Ponude su pristigle od:
Autoprijevoznika Mate Jarić iz Sikirevaca, Autoprijevoznika Ivice Malnar iz Babine Grede i Runolista d.o.o.
iz Vrpolja. Na otvaranju je bio i nazočan načelnik općine, administrativni tajnik općine i direktor Runolista
gosp. Josip Abramović,. Pregledom i analizom utvrĎeno je da dvije ponude nisu zadovoljavale traţenim
uvjetima po upitima , a ponuda od «Runolist»d.o.o. u cijelosti je bila potpuna. Povjerenstvo za provedbu
prikupljanja pismenih ponuda odlučilo je da Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja daje Općinskom
vijeću na odlučivanje. Izvolite.
Rakitić S: PotvrĎujemo ovo izvješće predsjednika povjerenstva , bio sam nazočan na puno mjesta gdje
su se otvarale ponude , i da je mjerodavna samo ona ponuda koja u cijelosti potpuna, a to je ponuda
Runolista iz Vrpolja.
Ţivić Mato: Ja sam objasnio zbog kratkog roka za dostavu ponude da se omogući ponuditeljima da
nadopune dokumentacijom kojom nedostaju , dali smo vijeću da ono odluči.
Galović M.: Konstatacija je da je jedna ponuda potpuna, u drugoj fali potvrda o ne kaţnjavanju, slaţem
se sa gosp. Rakitićem da Zakonski se razmatraju samo potpune ponude, moramo se drţati i zakona , a
moramo se drţati i morala, a taj moral kaţe da smo imali situacija do sad i prije ovog saziva općinskog
vijeća da je gosp. Jarić svojim sredstvima pomogao općinu u nekim poslovima, a imamo i sad tih situacija
, vezano za ove elementarne nepogode (poplave) i imamo situacija koja će se odvijati pred nama. Kaţem
da u budućnosti ćemo radit sanaciju poljskih putova vezano za dovoz kamenog materijala gdje ponuda
gosp. Jarića puno povoljnija od ponude Runolista, što znači da bi tu uštedjeli. Ja postavljam pitanje u
slučaju teških situacija kao što je sad koliko je potrebno toj firmi da doĎe da napravi taj posao, ista je
situacija sa snijegom gdje je potrebna brza intervencija, ne samo zbog toga već zbog toga što je čovjek
iz sela i tu sa jedne strane prije dajmo posao čovjeku koji će kvalitetno odraditi. Moj prijedlog da
odaberemo ponudu gosp. Jarića pa ako se bude Runolist ţalio onda ćemo opet razmatrati.
Jurušić A.:Što ako se bude ţalio.
Galović M.: Ja mislim da prvo postoji pravo ţalbe, pa onda tuţbe. To je moj prijedlog.
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Jarić M.: Za mene je bio kratak vremenski rok za predaju dokumentacije, u petak nisam stigao otići po
tu potvrdu u Sl. Brod, a ponudu sam morao dostaviti. U ponedjeljak u 9,00 sati sam potvrdu dostavio u
Općini i predao. Ako je tu razlog, vi prihvatite ponudu koja je bolja, ako smatrate da su cijene velike, ja
mogu dostaviti s niţim cijenama. Koliko sam čuo i njegova ponuda nije bila kompletna, da nije dostavio
cijene šljunka.
Ţivić Mato: Runolist nema distribuciju šljunka, on ima ugovor sa drugom osobom. Sklapamo ugovor s
nekim koji ima deponiju šljunka u Sikirevcima, a ne da nam dovozi iz Sl. Broda, ja govorim što je traţeno
u natječaju, a što je on dostavio.
Rakitić S.: Mi smo konstatirali da je jedina ispravna ponuda Runolista pri otvaranju ponuda.
Ţivić Mato: Da li je u upitu pisalo da li on moţe imati ugovor s nekim dugim ponuĎačem o distribuciji
šljunka, a pošto to nije pisalo , on to nema .
Predsjednik: Ja samo kaţem da nas ne bi netko tuţio i ja stavljam prijedlog komisije na glasovanje koji
su utvrdili da jedina kompletna ponuda bila od tvrtke «Runolist»d.o.o. iz Vrpolja.
Tko je ZA da «Runolist» d.o.o.iz Vrpolja obavlja komunalnu djelatnost na temelju pisanog ugovora na
području općine Sikirevci .
Javnim glasovanjem vijećnika dizanjem ruku, prebrojavanjem glasova utvrĎeno je 6 glasova ZA , 4 glasa
PROTIV, 1 glas UZDRŢAN .Većinskim glasovima ZA, konstatira se da se prihvaća ponuda «Runolista»
d.o.o.iz Vrpolja i donose:
Na temelju članka 6. i 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora na području Općine Sikirevci ("Sluţbeni vjesnik Brodsko-posavske ţupanije" br.6/10. .),
članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br., 26/03.- pročišćeni
tekst,110/04-Uredba,178/04, 38/09 i 79/09.), i članka 32. Statuta Općine Sikirevci ("Sluţbeni vjesnik
Brodsko-posavske ţupanije" br. 10/09) Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 12. sjednici odrţanoj
07.lipnja 2010. godine donosi:
ODLUKU O IZBORU IZVODITELJA
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
- odrţavanja ĉistoće, sanacija divljih deponija te ureĊenje kanalske mreţe,
- odrţavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
na podruĉju općine Sikirevci
1. Općinsko vijeće Općine Sikirevci na temelju provedenog zahtjeva za dostavu pismenih ponuda za
povjeravanje obavljanje komunalne djelatnosti
- odrţavanja čistoće, sanacija divljih deponija te ureĎenje kanalske mreţe,
- odrţavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području općine Sikirevci
u razdoblju od četiri godine na temelju ugovora izabire ponudu
poduzeća RUNOLISTd.o.o., Vrpolje, ul.J.J.Strossmayera br.34 (dalje u tekstu: Izvoditelj).
2. Obavljanje komunalne djelatnosti iz toč. 1. ove Odluke provodi se na području
Općine Sikirevci u razdoblju od četiri godine.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sa Izvoditeljem sklapa načelnik općine Sikirevci.
3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrĎuje se ponudbenim

troškovnikom koji postaje sastavni dio ugovora.

4. Plaćanje izvršenih radova na račun Izvoditelja .
5. Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova.
O b r a z l o ţ e nj e
Na temelju čl. 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
u općini Sikirevci («Sluţbeni vjesnik Brodsko-posavske ţupanije» br.6/10.) općinski načelnik općine
Skirevci dostavlja pozivno pismo sa zahtjevom za dostavu pismenih ponuda za obavljanje komunalnih
djelatnosti kojim provodi nabavu prikupljanja ponuda po pozivu za obavljanje komunalnih djelatnosti na
području općine Sikirevci na temelju pisanog ugovora u razdoblju od četiri godine.
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i provedbu pismenih ponuda i javnog natječaja kojeg je
imenovalo Općinsko vijeće provelo je postupak prikupljanja ponuda za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova
Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
na području Općine Sikirevci prihvatljiva ponuda smatrat će se potpuna i ekonomski najpovoljnija ponuda
i mogućnost ponuditelja da u izvanrednim slučajevima brzo interventno djeluje. Prema članku 10. stavku
3. Odluke Ponude koje ne sadrţavaju dokumentaciju navedenu u javnom natječaju kao i nepravovremeno
pristigle ponude, neće se uzeti u razmatranje.
U otvorenom roku pristigle su ponude sljedećih ponuditelja:
- Autoprijevoznik Mato Jarić, Sikirevci, A.Stepinca 55

8

- Autoprijevoznik Ivica Malnar, Babina Greda, M.Stojanovića 8. i
- Runolist d.o.o.,Vrpolje, J.J.Strossmayera 34.
Javno otvaranje ponuda provedeno je 28.05.2010. godine, te je utvrĎeno da jedna ponuda u cijelosti
potpuna, a dvije nepotpune vezano za traţenu dokumentaciju dokaza o sposobnosti ponuditelja.
Temeljem navedenoga na prijedlog načelnika općine i Povjerenstva predloţilo je
da isti uputi
Općinskom vijeću radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje predmetne
komunalne djelatnosti.
Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 12. sjednici odrţanoj dana 07.lipnja 2010. godine utvrdilo je
da u potpunosti ispunjava uvjete traţene po zahtjevu po upitu dokumentacijom ponuda «Runolist»
d.o.o.Vrpolje , vl.Josp Abramović, ul.J.J.Strossmayera 34. jer ispunjava svu traţenu dokumentaciju o
dokazu o sposobnosti ponuditelja .
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne moţe se izjaviti ţalba, ali se moţe pokrenuti upravni spor u roku od 10 dana
od dana dostave ove Odluke, sukladno članku 15.st.7. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Toĉka 7. Obiljeţavanje Dan općine Sikirevci
Predsjednik: Kao što vam je poznato pribliţava se dan općine Sikirevci 11.lipnja 2010.godine, dajem
riječ načelniku općine .
Naĉelnik: Obiljeţavanje Dan općine činio bi program i prethodne godine, u 8,00 sati bila bi sveta misa
za sve poginule hrvatske branitelje sa područja naše općine, u 10,00 sati polaganje vijenca i paljenje
svijeća pred spomen kriţevima u Sikirevciuma i Jarugama, a u 12,00 sati bi se odrţala svečana sjednica uz
prigodni domjenak. Predveče bi se moglo odrţati takmičenje u kuhanju čobanca u većoj količini sa sve
mještane općine, fišijada u Jarugama, a od uzvanika pozvao bih: novi sastav mjesnog odbora, vijećnike
OV-a, ţupana, predstavnike naših institucija škole, svećenika, poslovne ljude iz sela, načelnike susjednih
općina. Sve će se plakatirati tako da mještani budu o svemu obaviješteni.
Ţivić Mijo: Dobar prijedlog, da li je to izvedljivo pošto je kratak rok.
Jurušić A.: Da li će biti organiziran malonogometni turnir.
Dţambo S.: U vezi fišijade u Jarugama, da li se planira isto kao i prošle godine.
Galović M.: Ja ne bi išao u promjenu plana dana općine, a u sljedećoj da se ranije organizira, tako da se
unaprijed organizira KUD, nogomet i dr.
Dorić I.: Ja bi dao prijedlog da se organizira takmičenje u kuhanju čobanca, te da svaka stranka ili
udruga da po tri člana za učestvovanje.
Naĉelnik: Što se tiče domjenka poslije svečane sjednice , bio sam nazočan u susjednim općinama na
njihovim domjencima, organizirani je slično kao kod nas prošle godine, ali puno bogatije i puno više,
izvolite predloţite.
Predsjednik: Ja da se izjasnim u petak na dan općine moram radit, nitko me ne moţe zamijeniti , tako
da ne mogu biti nazočan .
Ţivić Mijo: Ja sam ZA prijedlog načelnika , domjenak neka načelnik organizira, ne treba mijenjati
tradiciju. Ljudi moraju biti obaviješteni o dogaĎanjima povodom dan općine, neka i tamburaši sviraju.
Ţivić Mato: Sve je to dogovoreno (nastupi, takmičenje ) , ali ovakvom raspravom ne treba ništa. Jedina
je stvar do koje svote načelnik moţe raspolagati da se ovo organizira.
Rakitić S.: Potrebno je organizirat radi mještana, podrţavam prijedlog gosp. Dorića da se udruge
organiziraju i za one ljude Jaruga koji ne mogu doći da bude u njihovom mjestu, a to je fišijada.
Sredstva za obiljeţavanje Dan općine planirana su i u proračunu općine za 2010.god.
Joskić A.: Potrebna je brza organizacija.
Predsjednik: Što se tiče nas vijeće je suglasno s tim.
Naĉelnik: Program će biti poslan svima, svi se moramo uključiti u program.
U raspravi vijećnika usvaja se obiljeţavanje Dan općine Sikirevci uz program obiljeţavanja :
- u 8,00 sati sveta misa svim poginulim hrvatskim braniteljima sa područja naše općine
- u 10,00 sati polaganje vijenaca na spomen obiljeţja poginulim hrvatskim braniteljima
- u 11,00 sati svečana sjednica
- u 12,00 sati domjenak
- u 18,30 sati takmičenje u kuhanju čobanca i čobanac za sve mještane općine.
Načelnik će na svečanu sjednicu pozvati sve članove općinskog vijeća, novo izabrane članove vijeća
mjesnih odbora, načelnike susjednih općina, predsjednike svih društvenih , kulturnih i športskih
organizacija koji djeluju na području naše općine, ţupnika, poslovne ljude koji djeluju na području naše
općine. Fišijada će biti organizirana za mještane Jaruge kada oni odrede. Financijska sredstva planirana
su proračunom za 2010.godinu.
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Toĉka 8. Donacija autobusa
Predsjednik : Riječ vezano za točku 8. dnevnog reda dajem načelniku općine.
Naĉelnik: Gosp. Mato Jarić nam daje na poklon autobus .Općina plaća registraciju , njegovo odrţavanje,
gorivo i sve što je vezano za to prijevozno sredstvo, za registraciju sam se raspitao i to bi godišnje
koštalo oko 23.000kn . Na vijeću je da razmisli i da se izjasni da li se ovakva ponuda prihvaća ili ne.
Predsjednik otvara raspravu.
Majhen M.: Koliko je vozilo staro.
Naĉelnik: Što imami od podataka što mi je gosp.Jarić Mijo dostavo, prometnu nisam dobio.
Jarić M.: Vozilo je 88.godište , vozilo ima 55 sjedala ima klimu, ispravan. Vozilo treba registrirat, nudio
sam ga našem nogometnom klubu, ali ne prihvaćaju obveze registracije. Ponudio sam ga selu na
korištenje u svrhu za korištenje našim udruga u svrhu prijevoza na razna natjecanja i razne nastupe da se
ne moraju naručivati drugi prijevozi.
Dorić I.: Smatram da ovakvo nešto ne treba ispustiti priliku , bilo bi jako pozitivno da tako imamo tako
nešto u selu, bilo bi suludo da se to ne razmotri.
Rakitić S.: To je pohvalno, općina moţe imati autobus samo ako ima poduzeće za javni prijevoz, mora
se imati licenca , općina je institucija ona nije javno poduzeće. To je suludo razmišljat o tome, sigurno ne
moţemo i nama proračun sav ode u drugom smjeru. Oko 120.000 kn godišnje košta autobus to znam jer
sam ga imao.
Ţivić Mato: Autobus nije za javni prijevoz, autobus je potrebe općinskih udruga.
Majhen M.: U slučaju nesreće ja se pitam tko će odgovarat., hoće li vozač, ili načelnik općine , netko će
morati odgovarat ako se nešto desi. Mene samo to zanima, hoće li čovjek koji radi na ugovor o djelu
odgovarati za putnike.
Naĉelnik: Ja ću se raspitat još po zakonima.
Galović M.: Što se tiče toga autobusa ja bi se suglasio s gosp. Dorićem , to je dobra prilika da općina ima
autobus. Nije istina da je tako što priča gosp.Stjepan Rakitić , drugačije su stvari, ali se slaţem isto tim
nekom smjerom treba apsolutno biti poznata činjenica o tim propisima kod koje je regulira mogućnost
posjedovanja autobusa. Autobus neće biti za upotrebu voţnje djece u školu , djece općenito i prema tome
ne podlijeţe tim zakonskim okvirima o kojima gosp.Stipa Rakitić govori. Ja dajem prijedlog da se načelnik
detaljnije malo još raspita oko toga i na osnovu toga da se donese konačna odluka. Ako prihvatimo taj
autobus onda i snosimo odgovornost.
Dorić I.: Ja predlaţem da načelnik detaljno iscrpi sve informacije da li bi to bilo pozitivno imati autobus,
od vozača , smatram da treba iscrpiti sve varijante i mogućnosti.
Predsjednik: Koliko sam upoznat i sklopu mi je posla taj autobus ne moţe preko granice bez licence i
općina je ne moţe dobit, Općinu duplo košta odrţavanje tog autobusa neko koliko nas košta plaćanje
prijevoza udrugama kad im je potrebno za nastupe ili natjecanja. U slučaju nesreće ili bilo čega odgovorna
je osoba koja je vlasnik autobusa za svaku eventualno ne daj boţe štetu. Ponavljam bez licence taj
autobus ne moţe otići ni u Bos. Šamac. Moţemo večeras glasovat, ili neka se načelnik još raspita ali ako
se nema licenca, što onda radit.
Dorić I.: Ne treba donijeti odluku da nam nije potrebno , već neka se ispita da li postoji mogućnost .
Rakitić S.: Moţe prijedlog jedan da se izglasa tok je ZA a tko je PROTIV da općina prihvati taj autobus.
Joskić A.: Ne treba glasovat sad o tome, već treba glasovat da se ispita zakonska mogućnost korištenja
tog autobusa, pusti glasovanje.
Rakitić S.: Ja dajem prijedlog da se ide na glasanje tko je ZA, a tko je PROTIV i da to skinemo sa
dnevnog reda.
Predsjednik: ima li još tko prijedlog za glasovanje.
Dorić I.: Imam ja , da se ispita zakonska regula ,da se ispita isplativost autobusa.
Predsjednik: Imamo dva prijedloga za glasovanje, tko je ZA prijedlog gosp. Dorića da se ispita zakonske
osnove, da li to općini treba .
Glasovanjem utvrĎuje se 6 PROTIV , 5 ZA većinski glasovanjem, prijedlog gosp. Dorića nije prošao.
Prelazimo na glasovanje prijedloga gosp. Rakitića, da općina, pošto smatramo da moţe prouzročiti samo
probleme ne prihvaća taj poklonjeni autobus.
Tko je ZA , 6 glasova ZA da se autobus ne prihvaća, 2 glasa UZDRŢANA, 3 glasa PROTIV.
Predsjednik konstatira da većinom glasova ne prihvaća se uzimanje autobusa i donose:
Temeljem članka 32. Statuta Općine Sikirevci («Sluţbeni vjesnik Brodsko- posavske ţupanije» br. 10/09.),
Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 12. sjednici odrţanoj 07.lipnja 2010. godine, donosi :
ZAKLJUČAK
o ne prihvaćanju donacije putniĉkog autobusa
općini Sikirevci
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Članak 1.
Na prijedlog vijećnika Mate Jarić iz Sikirevaca o njegovoj donaciji putničkog autobusa općini Sikirevci u
svrhu potreba prijevoza društvenim ,kulturnim i športskim organizacijama sa područja općine , većinom
glasova Općinskog vijeća općine Sikirevci ne prihvaća se donacija putničkog autobusa.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja Općinskog vijeća općine Sikirevci.
Toĉka 9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik: Izvolite gospodo vijećnici.
Ţivić Mato: Ja bih molio za iduću sjednicu da nam načelniku pokrijepi ono što je izloţio na zboru graĎana
ali malo konkretnije sa brojevima ţiro-računa i obrazloţenjima što je kome uplaćeno i koliko je općina
duţna gosp.Jarić Mati sve one usluge koje je do sada vršio i da li je namiren dug iz prošlosti, što je
općina duţna.
Naĉelnik: Usluge još nisu sve fakturirane, dug nije plaće .
Ţivić Mato: Čini mi se da je tu donesena odluka da se dug namiri.
Jarić M.: Za nasipanje na groblju i sve ostalo , razgovarao sa s načelnikom, rekao mi je da pričekamo još
malo da ne ispostavljam račun dok se ne vidu svi poslovi zato račun nisam ni ispostavio, jednostavno
čekam.
Rakitić S.: Mi smo donijeli Odluku da se plati, to je trebalo davno da se plati. Ujedno ću pitati za
nogometni klub to isto nije plaćeno.
Naĉelnik: Nije plaćeno. Ti si rekao da ćeš potpisat ,a nisi potpisao nogometni klub.
Rakitić S.: Što nisam potpisao. Odluka vijeća ima da se Mati Jarić plati i Slavoniji busu
Naĉelnik: Nema odluke, on račun ima ali nema otpremnica za taj račun.
Galović M.: Htio sam u duhu svega ovog danas dva komentara dati to je prvi komentar vezan za ovo
plaćanje autobusa vezano za prijevoza nogometnog kluba od strane Slavonije busa, tu smo se oko toga
dogovorili i razgovarali mora postojati nekakav materijalni dokaz da je to raĎeno. Prema tome papir, ja
mislim da je traţeno od firme koja je to vozila dokumentacija da se to moţe isplatiti , mi nemamo
materijalnog dokaza i drugo , dosta mještana me pita da li je gosp. Rakitić u bivšem sazivu općinskog
vijeća primao socijalnu pomoć, ja ne znam odgovorit ljudima , da znam ljudima reč.
Raktić S.: Nije istina da nema dokumentacije vezano za prijevoz nogometnog kluba, a jesam primao
kratkoročne pomoći , jesam dva ili tri puta po tisuću kuna.
Majhen M.: Ja bih pitao načelnika čuo sam na zboru graĎana isto što se tiče spomenika, tko to pravi i
idejno rješenje .
Naĉelnik: Bio je objavljen javni poziv za prikupljanje prijedloga za idejno rješenje spomenika, svatko je
mogao dostaviti svoje prijedloge. Prijedlog idejnog rješenja dostavili su : Dajana Vuković , Marina
Kneţević i Ivan Galović-Marošev. Komisiju koju sam ja odredio u sastavu: predstavnikom udruge
roditelja poginulih branitelja bio je gospDamir Majhen, udruge branitelja Sikirevci gosp.Ivan Dorić i ja
načelnik općine, zajedno smo razmotrili ta rješenja i izabrali prijedlog idejnog rješenja gosp. Ivana
Galović- Iva Marošev.
Predsjednik: Da li je istina da će Mira Narančić radit preko općine.
Naĉelnik: Da, po programu javnih radova, naziv programa «Njega u kući starih i nemoćnih «, projekt
preko Zavoda za zapošljavanje Sl. Brod. Bruto plaću djelatniku uplaćuje zavod za zapošljavanje na račun
općine Sikirevci tako da općinu ništa ne tereti. U taj program uključene su osobe koje ispunjavaju uvjete
zavoda za zapošljavanje, a to su : da su najmanje tri godine na birou bez prekida, a te uvjete ispunjavale
su osobe: Marina Šarčević, Ana Gregorović, Lučić Marina iz Sikirevaca i Mira Narančić iz Jaruga. Program
sam dostavio u Zavod za zapošljavanje na realizaciju.
Rakitić S.: Ja sam taj program predloţio umirovljenicima.
Naĉelnik: Na temelju zahtjeva kojeg sam podnio Ministarstvu financija sa zahtjevom utvrĎivanja
nepravilnosti poslovanja prethodnih godina, dobio sam odgovor da mjerodavno tijelo je bilo predstavničko
tijelo, poglavarstvo općine i sad načelnik općine. Mogu vam ga pročitati ( čita dopis Ministarstva financije)
, u ovom slučaju mogu organizirati nadzor i obavit to.
Predsjednik: Ima li još kakvih pitanja.
Pošto više nije bilo pitanja i prijedloga , predsjednik Općinskog vijeća općine Sikirevci zaključio je rad 12.
sjednice u 23.15 sati.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Predsjednik Općinskog vijeća: Ivan Ivešić
Zapisničar: Gordana Lešić
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