REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/ 03
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 22.05.2018.
ZAPISNIK
07. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci
Sastanak je održan dana 22. svibnja 2018.god., u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja br.
4/a, Sikirevci, u prostoriji općinska vijećnica, sa početkom u 20:00 sati.
Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća: Josip Matić - predsjednik Općinskog vijeća; članovi:
Mato Jarić, Krunoslav Nikolić, Mario Štrljić, Dajana Dorić, Ivan Lovrić, Josip Lučić, Filip Joskić,
Marija Štengl, Petar Nakić
Ostali nazočni: Zoran Jelinić - predsjednik MO Jaruge, Ivan Radovanović - predsjednik MO
Sikirevci, Marija Stažić – komunalni redar Općine Sikirevci, Marijana Živić – pripravnik na stručnom
Opravdano odsutni: Ivan Benaković
Zapisničar: Gordana Lešić
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 7. sjednicu Općinskog vijeća u 20:00 sati.

DNEVNI RED
Predsjednik: Otvaram 7. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci, sa dnevnim redom koji ste
dobili u materijalima za sjednicu.
Za sjednicu predlažemo sljedeći dnevni red:
-Verifikacija zapisnika sa održane 6. sjednice Općinskog vijeća
1. Izvješće o mirovanju mandata općinskim vijećnicima i početku obnašanja dužnosti zamjenika
općinskih vijećnika
2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Općine Sikirevci
2.a. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog izbornog Povjerenstva za izbor članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Sikirevci
2.b. Prijedlog odluke o određivanju broja biračkih mjesta, adresu mjesta održavanja za provedbu
izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine Sikirevci
2.c. Prijedlog odluke o visini naknade za rad članovima izbornih tijela za provedbu izbora mjesnih
odbora Općine Sikirevci
3. Prijedlog odluke o isplati jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci u
2018. godini
4. Prijedlog odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za razdoblje od 2018.
do 2023. godine
5. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 749/5 k.o. Sikirevci u Sikirevcima
6. Zaključak o oslobađanju plaćanja obveze komunalne naknade
7. Predstavljanje arhitektonskog-urbanističkog rješenja u Sikirevcima
8. Pitanja, prijedlozi i razno

Predsjednik: Uz pozive ste dobili dnevni red i zapisnik sa 6. sjednice OV-a. Ima li primjedbi na
zapisnik sa 6. sjednice?
Predsjednik: Budući da nema nikakvih primjedbi, dajem na usvajanje zapisnik sa 6. sjednice OV-a.
Tko je ZA?
Predsjednik: Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 10 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽAN usvaja
se zapisnik sa 6. sjednice OV-a.
Predsjednik: Ima li tko prijedloge za izmjenu i dopunu dnevnog reda?
Predsjednik: Budući da nema, konstatiram jednoglasno.
Predsjednik: Zapisnik je usvojen, prelazimo na 1. točku dnevnog reda.
1. Izvješće o mirovanju mandata općinskim vijećnicima i početku obnašanja dužnosti
zamjenika općinskih vijećnika
Predsjednik: Uz materijale ste dobili i prijedloge tko umjesto njih dolazi, s njihove liste u vijeće.
Predsjednik: Mandat u mirovanje stavili su gospođa Cecilija Jakić iz Jaruga sa liste HDZ-a, zbog
svojih privatnih razloga i njena stranka do njenog povratka za zamjenika postavlja
gospodina Filipa
Joskića iz Jaruga. Nezavisna lista grupe birača, nakon stavljanja u mirovanje mandata vijećnika Đure
Kokanovića, imenovala je za njegovog zamjenika gospođu Dajanu Dorić iz Sikrevaca.
Predsjednik: Budući da ste to primili na znanje, novim vijećnicima, želim da uspješno rade. Lijepo
Vas molim da riječju prisežem, nakon izricanja svečane prisege, se potpišete za
obnašanje dužnosti
vijećnika.
Predsjednik: Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u općinskom vijeću, Općine Sikirevci
obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svome radu držati Ustava RH, zakona statuta Općine
Sikirevci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH i Općine Sikirevci.
Filip Joskić: Prisežem.
Dajana Dorić: Prisežem.
Predsjednik: Nakon svečane prisege, 1. točka dnevnog reda se usvaja.
Na temelju članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 1/18), Mandatna komisija podnosi Općinskom vijeću Općine Sikirevci

IZVJEŠĆE
o mirovanju mandata općinskim vijećnicima i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskih
vijećnika

I.
Mandatna komisija konstatira da su:
Cecilija Jakić, izabrana na kandidacijskoj listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ
Đuro Kokanović, izabran na nezavisnoj listi grupe birača, nositelj liste: Josip Nikolić
stavili mandat u mirovanje iz osobnih razloga na temelju članka 79. st. 6. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ br. 144/12 i 121/16)

Sukladno odredbi stavka 7. navedenog članka i Zakona mirovanje mandata počinje teći od dana
dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku, a ne može trajati kraće od 6 mjeseci. Zahtjevi su dostavljeni 11. travnja 2018.godine
II.
Sukladno odredbi članka 81. Zakona o lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskom listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član
kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj
kandidacijske liste.
Temeljem gore navedenog, Mandatna komisija konstatira da je 07. svibnja 2018.godine, Hrvatska
demokratska zajednica – HDZ,Općinski odbor HDZ-a Općine Sikirevci, odredio Filipa Joskić za
zamjenika vijećnice Cecilije Jaki
III.
Sukladno odredbi članka 81. Zakona o lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskom listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Temeljem gore navedenog, Mandatna komisija konstatira da je, slijedeći neizabrani kandidat sa
Nezavisne liste grupe birača, nositelj liste Josip Nikolić, Dajana Dorić, te se ista određuje kao
zamjena vijećniku Đuri Kokanoviću.
IV.
Mandatna komisija predlaže Općinskom vijeću Općine Sikirevci da prihvati ovo Izvješće i donese
Zaključak o mirovanju mandata općinskih vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskih
vijećnika, u predloženom tekstu.

Predsjednik Mandatne komisije
Krunoslav Nikolić

Predsjednik: Budući da je 1. točka dnevnog reda usvojena, prelazimo na 2. točku dnevnog reda.
2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Općine
Sikirevci
2.a. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog izbornog Povjerenstva za izbor članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Sikirevci
2.b. Prijedlog odluke o određivanju broja biračkih mjesta, adresu mjesta održavanja za
provedbu izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine Sikirevci
2.c. Prijedlog odluke o visini naknade za rad članovima izbornih tijela za provedbu izbora
mjesnih odbora Općine Sikirevci
Predsjednik: Postoji zakonska mogućnost da u koliko se pod određenim uvjetima utvrdi da ne postoji
potreba za izborima za vijeće Mjesnih odbora, može donijeti odluka o ukidanju vijeća Mjesnih odbora.
Ako utvrdimo da postoji potreba, koja je dala rezultate u radu, raspisati će se izbori u skladu sa

propisima za izbore za vijeća Mjesnih odbora u našoj Općini. Po dva Mjesna odbora jedno u
Sikirevcima i jedno u Jarugama.
Predsjednik: Otvaram raspravu pod pitanjem hoćemo li raspisivati tu odluku o izborima ili ćemo
donijeti odluku o ukidanju vijeća mjesnih odbora.
Načelnik: Pozdravljam sve vijećnike, posebno nove i s njima našeg novog komunalnog redara.
Što se tiče Mjesnih odbora, većina Općina ih je ukinula, stoga smo i mi stavili takav prijedlog. Sa
moga položaja načelnika, meni osobno odgovaraju ti Mjesni odbori, pogotovo što se tiče Jaruga.
Predsjednik Mjesnog odbora u Jarugama mi je često javljao probleme i potrebe vezane za to selo. Bez
obzira na što se vijeće odluči, ja bih volio da postoji nekakva grupa ljudi, konkretno u Jarugama koja
će zastupati i davati savjete vezano za Jaruge.
Petar Nakić: Smatram da su Mjesni odbori dobri, isključivo za Jaruge, a ideja o grupi koja bi trebala
biti zamjena Mjesnom odboru, što se mene tiče ne bi bila dugotrajnog vijeka. Budući da je sadašnji
Mjesni odbor iz Jaruga pokazao rezultate, ne vidim razlog za ukidanjem.
Zoran Jelinić: Predlažem volonterski rad za Mjesne odbore, isključivo da trošak ne bi bio razlog
ukidanju. Htio bih napomenuti da u Crnom selu postoji jedan dio, koji ne pripada administrativnom
odboru Jaruge, stoga predlažem da se taj dio pripoji MO Jaruge ili MO Sikirevci. Razlog tome je, to
da ja kao predsjednik MO Jaruge, nisam htio odrađivati stvari koje su se toga dijela ticale. Jednostavno
se nisam htio miješati, budući da na papiru taj dio MO ne pripada.
Predsjednik: Stvar koja se tiče Općinskog vijeća, ako bi se radilo po tome pitanju, trebao bi ići
referendum. Koliko vidim, ideja o opstanku vijeća kao nekakvi dijelovi lokalne uprave, ljudi koji će se
brinuti o mijesim poslovima i ne vidim da ne raspišemo izbore, nego da se imenuje i da nastave raditi
ono što su i dosada radili.
Predsjednik: Budući da komentara više nema, predlažem da pod točkom 2.a, donesemo odluke po
redu. Najprije odluku o raspisivanju izbora, dan, biračka mjesta, adrese mjesta održavanja izbora, da
se imenuje Općinsko izborno povjerenstvo i da se utvrdi naknada za rad članovima izbornih tijela koji
će provesti izbore.
Predsjednik: Imate li ideju koji bi dan mogli biti izbori zbog rasporeda, budući da je mandat već
istekao.
Načelnik: Prijedlog je bio za 01. srpnja 2018. Zbog cijele procedure, taj datum je najranije moguć. Što
se tiče biračkih mjesta, bila su i ostati će dva, jedno u Sikirevcima, jedno u Jarugama. U Općinskom
izbornom povjerenstvu predsjednik i dva člana, ne smiju biti stranački opredijeljeni. Oni biraju Birački
odbor koji se mora prijaviti 8 dana prije izbora. Što se mene osobno tiče, ja sam uzeo u obzir
nezaposlene, a školovane osobe, te predlažem za predsjednika Hrvoja Nikolića, a za člana Anu
Knežević.
Ivan Lovrić: Predlažem, Mariju Knezović, Ivana Dorić i Ivu Zovko.
Petar Nakić: Budući da nema nikoga iz Jaruga, predlažem Ozanu Živković.
Predsjednik: Ima li još prijedloga?
Ivan Lovrić: Konačno, Marija Sičanica, Iva Zovko i Ozana Živković.
Mato Jarić: Predlažem, Josipa Markovića, Antonija Jarića i Miru Mihalina.
Predsjednik: Koliko je meni poznato, Marković je član stranke?
Mato Jarić: Predložen je mlađi Josip Marković, koji nije član nijedne stranke.
Predsjednik: Predlažem da ova tri predlagatelja, predlože po jednu osobu sa svog prijedloga i da to
konačno bude izborno povjerenstvo.
Načelnik: Ja sam već razgovarao sa Hrvojem i on je pristao biti predsjednik.
Ivan Lovrić: Budući da moramo staviti nekoga iz Jaruga, neka to bude Ozana Živković.
Mato Jarić: Predlažem, Josipa Markovića.
Predsjednik: Molim Vas da javnim glasovanjem, dizanjem ruku potvrdimo prijedlog za članove
Općinskog izbornog povjerenstva. Dakle, Hrvoje Nikolić za predsjednika, a Ozana Živković i Josip
Marković za članove.
Predsjednik: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika, konstatiram jednoglasno.
Predsjednik: U materijalima pod točkom 2.b stoji Odluka o određivanju broja biračkih mjesta.
Predlažem da to bude kao i do sada, jedno biračko mjesto za područje Mjesnog odbora Sikirevci i
drugo biračko mjesto za područje Mjesnog odbora Jaruge. U Sikirevcima da to bude jedna od
Općinskih prostorija, a za područje Jaruga Društveni dom Jaruge.

Predsjednik: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 10 ZA, 0 PROTIV,
0 SUZDRŽAN, usvaja se 2.a točka dnevnog reda.
Predsjednik: Pod točkom 2.c, Prijedlog Odluke o visini naknade za članove izbornog tijela,
predsjedniku i članovima Općinskog izbornog povjerenstva te predstavniku i članovima Biračkih
odbora. Po šest osoba u Jarugama i Sikirevcima te tri izbornog povjerenstva.
Predsjednik: Prijedlozi o tome kolika bi bila visina naknade u neto iznosu za Izborno povjerenstvo.
Načelnik: Prethodne Mjesne odbore visina je iznosila 500,00 kn za predsjednika, a 200,00 kn
članovi. Budući da je nedjelja, ja bih povisio članovima iznos na 300,00 kn.
Mato Jarić: Ja sam za to da se iznosi ne mijenjaju, kako je bilo do sada neka tako i ostane.
Predsjednik: 500, 00 kn za povjerenstva i predsjednika, a 200,00 kn za članove Biračkih odbora.
Predsjednik: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 10 ZA, 0 PROTIV,
0 SUZDRŽAN. Usvaja se 2. točka dnevnog reda.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br.
01/18), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22.05.2018.godine donosi:

O DLU K U
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sikirevci

Članak 1.
Ovom Odlukom se raspisuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Sikirevci, određuje se dan provedbe izbora i uređuje:

-

Tijela za provedbu izbora
Broj članova vijeća mjesnih odbora
Zaštita izbornog prava i
Troškovi provedbe izbora
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se 01. srpanja 2018.g.

Članak 3.
Izbori se provode na način i u postupku propisanim Zakonom o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Sikirevci i ovom
Odlukom

Članak 4.
Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju
prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 5.
Tijela za provedbu izbora su:
1. Općinsko izborno povjerenstvo (bez proširenog sastava)
2. Birački odbori
Općinsko izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.
Birački odbor ima predsjednika, dva člana koje imenuje Općinsko izborno povjerenstvo.

Članak 6.
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i
osiguravanja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Članak 7.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se na biračkim mjestima i pred biračkim
odborima koje je odredilo Općinsko izborno povjerenstvo.

Članak 8.
Biračko mjesto koje odredi Općinsko izborno povjerenstvo može obuhvaćati područje samo
jednog mjesnog odbora ili njegovog dijela.

Članak 9.
vijeća mjesnih odbora na području Općine Sikirevci bira se:
1. MO Sikirevci – 9 članova
2. MO Jaruge – 5 članova

Članak 10.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa.
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne
liste.

Članak 11.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
rješava Općinsko izborno povjerenstvo.

Članak 12.
Sredstva za provedbu redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora osigurana su u
Proračunu Općine Sikirevci.

Članak 13.
Danom objave ove Odluke u Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije prestaje
mandat članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sikirevci.

Članak 14.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvati će se najkasnije u roku od 30 dana
od dana objave konačnih rezultata izbora.

Članak 15.
Konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora sazvati će načelnik općine ili osoba koju on
ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakonskom roku, načelnik općine će sazvati novu
sjednicu u roku od 15 dana.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od dana objave u „Službenom vjesniku – Brodsko posavske
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/1
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik Općinsko vijeća
Josip Matić

Na temelju članka 22. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Sikirevci i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
01/18), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22.05.2018.g. donosi

O DLUK U
o imenovanju Općinskog izbornog Povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Sikirevci

Članak 1.
U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sikirevci imenuju se:
1. Hrvoje Nikolić - za predsjednika/cu
2. Ozana Živković - za člana
3. Josip Marković - za člana

Članak 2.
Općinsko izborno povjerenstvo:
-

Propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora
Donose obvezatne upute za rad biračkih odbora
Brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća MO
Ovjerava očitovanja
Imenuje članove biračkih odbora
Određuje biračka mjesta
Nadzire rad biračkih odbora
Obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora
Na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu
Nadzire pravilnost izborne promidžbe
Prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa biračkih mjesta
Objavljuje rezultate izbora

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/3
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

Na temelju članka 25. stavak 1. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Sikirevci i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj
22.05.2018.g. donosi

O DLUK U
O određivanju broja biračkih mjesta, adresu mjesta održavanja za provedbu izbora članova
Vijeća mjesnih odbora Općine Sikirevci

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj biračkih mjesta za provedbu izbora članova Vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.
Za područje mjesnog odbora Sikirevci, određuje se biračko mjesto br. 1. u Sikirevcima, Općina
Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, Sikirevci, koje obuhvaća birače sa prebivalištem u naselju Sikirevci.Za
područje mjesnog odbora Jaruge, određuje se biračko mjesto br. 2. u Jarugama, Društveni dom Jaruge,
koje obuhvaća birače sa prebivalištem u naselju Jaruge.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/2
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
01/18), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22.05.2018.g. donosi
O DLUK U
o visini naknade za rad članovima izbornih tijela za provedbu izbora mjesnih odbora Općine
Sikirevci

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade članova izbornih tijela za rad na provođenju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sikirevci koji će se održati 1. srpnja 2018.godine.
Članak 2.
Visina naknade iz čl. 1. ove Odluke određuje se u slijedećim neto iznosima
-

Predsjedniku i članovima Općinskog izbornog povjerenstva: 500,00 kn (neto)
Predsjedniku i članovima biračkih odbora: 200,00 kn (neto)
Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se iz Proračuna Općine Sikirevci za 2018.godinu, sa
pozicije planirane za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora.
Sa pozicije br. 4 funkcija 01 konto 3291 - naknade članovima izbornog povjerenstva, biračkih odbora
– IZBORI MJESNIH ODBORA – planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od dana objave u „Službenom vjesniku – Brodsko
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 013-03/18-01/4
Urbroj: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 22.05.2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

Predsjednik: Ovime smo 2. točku dnevnog reda iscrpili i predlažem da pređemo na 3. točku dnevnog
reda.
3. Prijedlog odluke o isplati jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Općine
Sikirevci u 2018. godini.
Načelnik: U našoj Općini ima oko 47 studenata, od toga 13 ih je prva godina. Prema tome, predlažem
da izbjegnemo tu jednokratnu isplatu prvoj godini, jer je za studente u proračunu izdvojeno 50.000,00
kn, što bi značilo da bi svaki od njih dobio 1.000,00 kn. Ako izbjegnemo uplatu studentima prve
godine, onda možemo ostalima uplatiti iznos od 1.500,00 kn. Predlažem da se jednokratna pomoć od
1.500,00 kn uplati studentima druge, treće i svake slijedeće godine.
Mato Jarić: Jesu li oni bez obzira na godinu redovni studenti?
Predsjednik: Dakle, student koji je redovno upisao 2. akademsku godinu.
Zoran Jelinić: Ako bi netko u 1. godini ostvario odličan uspjeh, može li i on biti nagrađen od strane
Općine?
Načelnik: To bi već bio zahtjevniji posao, trebalo bi donijeti presliku indeksa, ne znamo ni o kojem se
broju studenata radi, morali bi se ponovno prijavljivati. Želimo i njima olakšati da ne moraju donositi
puno papirologije i dodatno se opterećivati. A ideja o nagrađivanju, zapravo nije loša, o tome
prijedlogu bi se moglo voditi računa kad se bude pisao proračun.
Mario Štrljić: U naslovu gdje piše isplata jednokratne novčane pomoći, predlažem da se riječ pomoć
zamijeni riječju naknada.
Predsjednik: Ako se mora platiti porez na naknadu, najjednostavnije bi bilo da ostane riječ pomoć da
se ne plaća porez.
Predsjednik: U ovome obliku kako je načelnik predložio, donesemo odluku o isplati jednokratne
novčane pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci u 2018. godini, za redovne studente 2. i
viših godina studija u iznosu od 1.500,00 kn jednokratno.
Predsjednik: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika, konstatiram
jednoglasno.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“
broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 30.
Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 01/18.) Općinsko
vijeće općine Sikirevci na 7. sjednici održanoj dana 22.05. 2018.g. donosi slijedeću:

O DLUK U
o isplati jednokratne novčane pomoći studentima
sa područja Općine Sikirevci u 2018. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu jednokratne i
bespovratne novčane pomoći (dalje: pomoći) redovnim studentima sa područja općine Sikirevci, te
postupak za dodjelu pomoći, kao i prava i obveze korisnika pomoći.

Članak 2.
Bespovratna pomoć dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 1.500,00 kuna za svaku
akademsku godinu redovnim studentima sa područja općine Sikirevci koji studiraju na visokim
školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj.
Sredstva novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Sikirevci, na poziciji 89 konto 37221
(Jednokratna novčana pomoć – studenti).

Članak 3.
Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:





da su državljani Republike Hrvatske,
da imaju prebivalište na području Općine Sikirevci,
da imaju status redovnog studenta - da su upisali tekuću akademsku godinu kao redovni
studenti, odnosno da su redovno upisali 2. godinu studija (3.semestar) pa na više
da obitelj studenta nema nepodmirenih obveza prema Općini Sikirevci po bilo kojem osnovu.

Pravo na jednokratnu pomoć ne ostvaruju:


Studenti koji su upisali 1. godinu studija
Članak 4.

Pomoći se dodjeljuju na osnovu javnog poziva.
Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Općinski načelnik Općine Sikirevci.
Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine.
Tekst javnog poziva sadrži:




opće uvjete za pristupanje po javnom pozivu iz članka 2, 3. i 5. ove Odluke,
vrijeme trajanja javnog poziva - 30 dana od objave,
naziv tijela kojemu se podnose prijave: Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci
s napomenom- Pomoći studentima u 2018. godini, a predaju se osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici
Članak 5.
Pravo na dodjelu jednokratne pomoći imaju svi studenti koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke.
Uz zamolbu za dodjelu pomoći studenti prilažu:





presliku osobne iskaznice,
potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog studiranja,
presliku indeksa i prijepis ocjena prethodne godine studija



potvrdu da obitelj studenta nema nepodmirenih obveza prema Općini Sikirevci po bilo kojoj
osnovi
Članak 6.

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima
sa područja Općine Sikirevci u 2018. godini.
Odluka općinskog načelnika iz stavka 2. ovoga članka objavljuje na oglasnoj ploči Općine
Sikirevci i na web stranici Općine Sikirevci.

Članak 7.
Svaki pristupnik javnom pozivu može na objavljenu Odluku podnijeti pisani prigovor
Općinskom načelniku u roku osam dana od dana primitka pisane obavijesti.
Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Općine.
Odluka po prigovoru mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena pristupniku u roku
od 30 dana od podnošenja.

Članak 8.
Na temelju odluke iz članka 6. stavka 2. ove Odluke, sa studentom se sklapa ugovor o
dodijeli jednokratne novčane pomoći.
Ugovor o dodijeli jednokratne novčane pomoći sa studentom u ime Općine sklapa Općinski
načelnik.

Članak 9.
Pomoć se isplaćuje u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora iz članka 8. ove Odluke.
Pomoć se isplaćuje na žiro-račun, tekući račun ili štednu knjižicu korisnika pomoći.

Članak 10.
Ako korisnik pomoći u slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest i slično) ne može
ispunjavati ugovorne obveze, dužan je u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisani
zahtjev Općinskom načelniku radi reguliranja ugovorne obveze.

Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je u svako doba tijekom akademske godine za koju je
pomoć dodijeljena zatražiti od korisnika pomoći dostavu odgovarajućih dokaza o ispunjenju uvjeta za
dodjelu pomoći propisanih ovom Odlukom.

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 021-05/18-02/7
URBROJ: 2178/26-02-18-1
U Sikirevcima, 22.05.2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

Predsjednik: Budući da je 3. točka dnevnog reda usvojena, prelazimo na 4. točku dnevnog reda.
4. Prijedlog odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za razdoblje od
2018. do 2023. godine.
Načelnik: Ovo je sada konačni Plan, moramo samo donijeti odluku da se možemo kandidirati za kante
za smeće, da se prema tome onda možemo prijaviti preko europskih fondova.
Predsjednik: Tko je ZA? ? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika, konstatiram jednoglasno.
Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.
94/13, 73/17) i članka 30 Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“)
01/18), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 22.05.2018. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci
za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Članak 1.
Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za razdoblje od 2018. – 2023. godine,
koji je izradila tvrtka HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting iz Zagreba, Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije izdao je prethodnu suglasnost
(KLASA: 351-02/18-01/09, UBROJ: 2178/1-03-18-06 od 15. svibnja 2018. godine).
Javni uvid u nacrt Plana održan je 22. veljače 2018. godine do 22. ožujka 2018. godine, u
skladu s člankom 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 2.
Plan gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za razdoblje od 2018. – 2023. godine sastavni je
dio ove Odluke i objavit će se na web stranici Općine Sikirevci.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Plan gospodarenja otpadom Općine Sikirevci
razdoblje 2013. – 2020.g. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/13).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 351-01/18-02/12
UBROJ: 2178/26-02-18-1
U Sikirevcima, 22. svibanja 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

5. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 749/5 k.o. Sikirevci u Sikirevcima
Predsjednik: Budući da je 4. točka dnevnog reda usvojena, prelazimo na sljedeću točku dnevnog
reda.
5. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 749/5 k.o. Sikirevci u Sikirevcima

Predsjednik: Očitovanje pisma tvrtke „Žito-agrar“ koje smo na zadnjoj sjednici usvojili i ponudili im
da za 150.000,00 kn otkupimo dio igrališta koji je ovdje nama u interesu, sa
pripadajućom
strukturom te da se ugovorom regulira dio koji će biti na korištenje, a neće se otkupljivati. Gospoda iz
tvrtke „Žito-agrar“ su na naš prijedlog od 150.000,00 kn odgovorila protu prijedlogom. Naime, oni
traže veći iznos i to od 190.000,00 kn., a koliko sam razumio iz usmenih razgovora, oni bi u tom
iznosu postavili ogradu između igrališta i zadruge.
Krunoslav Nikolić: Neka se u ugovoru napiše da je ograda uključena u taj novi iznos ponuđene
cijene.
Načelnik: Što se tiče odgovora na našu ponudu, takav stav je i očekivan. Međutim, u razgovoru sa g.
Nakićem, predloženo nam je da u toj većoj cijeni bude postavljena ograda između igrališta i bivše
zadruge, a od ostatka novca financirao jednu od udruga. Naravno, nisam mu mogao dati odgovor, jer
je vijeće to koje odlučuje. U kojem smjeru, ne mogu vam reći, ali se riješiti mora.
Predsjednik: Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, većinom glasova, donijeli smo odluku da se ide
na ponudu otkupa, na koju je odgovoreno. Važno je da odluka ide u smjeru otkupa, ponuda je bilo više
od 351.000,00 kn, 350.000,00 kn, itd. da bi na kraju ponuda od 190.000,00 kn sa planiranim radovima,
bila konačna. Trebalo bi nam biti u cilju da se to pitanje već jednom riješi i da obje strane budu
zadovoljene.
Dajana Dorić: Zanima me tko snosi troškove u vezi kupoprodajnog ugovora i o kojem je iznosu riječ?
Predsjednik: Dio toga snosi i sam prodavatelj, barem je tako rečeno.
Dajana Dorić: Da, ali je li to potvrđeno u zadnjem razgovoru?
Načelnik: U ugovoru stoji da kupac sam snosi troškove, ali ne znam o kojem je iznosu riječ.
Petar Nakić: Mislim da bi iznos bio oko 8.000,00 kn.
Mato Jarić: Zar nije bilo drugih prijedloga, a ne samo prijedlog kupnje.
Predsjednik: Bilo je, međutim od većine glasova usvojen je ovaj prijedlog.
Petar Nakić: Smatram da se to pitanje već jednom mora riješiti, načelnik ima nove projekte, nove
planove koji se ne mogu realizirati ako stalno potežemo to pitanje oko kupovine.
Načelnik: Odlučiti se mora, kako god. Ja ne želim više gubiti vrijeme po tome pitanju, jer bez obzira
vijeće je to koje odlučuje. Cijenu od 150.000,00 kn više ne možemo spustiti, prema tome, cijena je
sada takva kakva je.
Predsjednik: Predlažem zaključak, da Općinsko vijeće prihvaća očitovanje g. Nakića i ovlašćuje
načelnika da sklopi kupoprodajni ugovor i ugovor o korištenju prostora. Po ovoj cijeni iz ponude g.
Nakića.
Načelnik: Ako se usvoji, neka se navede sve ono što je predlagano, gradnja ograde, korištenje
parkinga, bine i parka, te plaćanje poreza.
Predsjednik: Tko je ZA?
Mato Jarić: Ja nisam za ovaj prijedlog, svoj sam stav rekao i na prošloj sjednici. A koliko mi je iz
osobnih izvora poznato, načelnik, predsjednik i HDZ su već unaprijed pregovarali sa g. Nakićem, sve
ste znali, nemamo o čemu sada razgovarati, kada je dogovor već unaprijed postignut.
Predsjednik: Nikada nisam skrivao da sam u par navrata osobno razgovarao sa g. Nakićem. Od 1974.
godine, zgrada Zadruge, prestaje biti seoska, a 2017. godine odlazi u privatno vlasništvo. Prema tome,
g. Nakić je zakonski vlasnik.
Načelnik: Pregovarao u tome smislu nisam, napominjem opet, nisam te ovlasti. Razgovor je vođen u
pet navrata, od toga jedanput su odvjetnici razgovarali. Budući da sam ja načelnik, smatram da sam
jedina osoba kojoj su se mogli obratiti, a zbog takvog razmišljanja, ja sam uputio odvjetnike da oni
pregovaraju.
Predsjednik: Da se ne raspravljamo, prihvaćamo li mi tu ponudu ili ne?
Mato Jarić: Zašto se nije ni pokušalo ići pravnim putem, kad je već bio takav prijedlog?
Predsjednik: Većina članova vijeća glasala je za ovakvu ponudu prijedloga.
Predsjednik: Zaključak, da Općinsko vijeće donese odluku kojom prihvaća cijenu g. Nakića, odnosno
tvrtke „Žito-agrar“ ta da se ovlašćuje načelnik da u ime Općine sa Gospodinom potpiše kupoprodajni
ugovor, te da se u ugovor obavezno navede, planirana ograda, korištenje parka, parkirališta.
Predsjednik: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 6 ZA (Josip Lučić, Ivan
Lovrić, Marija Štengl, Petar Nakić, Filip Joskić, Josip Matić), 2 PROTIV (Mato Jarić, Mario Štrljić), 2
SUZDRŽAN (Dajana Dorić, Krunoslav Nikolić)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (reginalnoj) samoupravi ( „Narodne Novine“
br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 30. Statuta
Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ b.r 1/18.) i članka 25. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/18.),
Općinsko vijeće Općine Sikirevci na sjednici 7. Održanoj 22. svibnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o kupnji nekretnine k.č.br. 749/5 k.o. Sikirevci u Sikirevcima
¸
Članak 1.
Općina Sikirevci kupuje nekretninu upisanu kod općinskog suda u Slavonskom Brodu,
zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod i to k.č.br. 749/5, označenu kao zgrada i nogometno igralište,
upisane u z.k.ul.br. 779, k.o. Sikirevci, površine 3100m2 .
Članak 2.
Posjednik i vlasnik nekretnine iz točke 1. Ove Odluke je „Žito-Agrar“ j.d.o.o. OIB:
65137217582 sa sjedištem u Slavonskom Brodu, ul. Dr. Mile Budaka 1. (jedan kroz jedan) dijelova.
Članak 3.
Cijena nekretnine iz članka 1. Ove Odluke utvrđuje se u ukupnom iznosu od 190.000,00 kn
(slovima: sto deveteset tisuća kuna i nula lipa).
Članak 4.
Kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. Ove Odluke isplatit će se na poslovni račun
„Žito-Agrar“ j.d.o.o. OIB: 65137217582, Slavonskom Brodu, ul. Dr. Mile Budaka 1. U roku od 15
dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine i sklapanja Sporazuma o pravu na korištenja
k.č.br. 749/3; neplodno zemljište Brdo, površine 2505m2 i k.č.br. 749/9; livada Brdo, površine 844m2,
k.o. Sikirevci.
Članak 5.
Ovlašćuje se načelnik Općine Sikirevci da sklopi i potpiše kupoprodajni ugovor za kupnju
nkretnine iz članka 1. ove Odluke kojim će se regulirati sva prava i obveze prodavatelja i k kupca
nekretnine.
Članak 6.
Ovlašćuje se načelnik Općine Sikirevci da sklopi i potpiše Sporazum o pravu na korištenja
k.č.br. 749/3; neplodno zemljište Brdo, površine 2505m2 i k.č.br. 749/9; livada Brdo, površine 844m2 ,
k.o. Sikirevci, a kojim će se regulirati sva prava i obveze vlasnika i korisnika nekretnine.

Članak 7.
Predmetna nekretnina će se koristiti za potrebe športa Općine Sikirevci: športske zgrade
(svlačionice) i dionogometnog igrališta.

Članak 8.
Sredstva za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke osigurati će se rebalansom Proračuna
Općine Sikirevci za 2018. godinu.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/18-01/1
URBROJ: 2176/26-02-18-01
Sikirevci, 22.05.2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sikirevci:
Josip Matić

Predsjednik: Ovime smo iscrpili 5. točku dnevnog reda. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda.
6. Zaključak o oslobađanju plaćanja obveze komunalne naknade
Predsjednik: Zamolba g. Petra Šapine za financijsku pomoć i oslobađanja plaćanja komunalne
naknade.
Načelnik: G. Šapini, prošle godine Općina je donirala drva za ogrjev, međutim ta drva nisu suha i
njemu je to problem, on traži da mu se drva dostave na vrijeme kako bi se mogla
osušiti. Što se tiče
oslobađanja komunalne naknade, g. Šapina je prošle godine već bio
oslobođen, ali kako to vrijedi
samo godinu dana, on to sada ponovno traži, ne vidim razlog da ga se ne oslobodi i ove godine.
Petar Nakić: Možemo izdvojiti određenu svotu novca od naknade koje smo se kao vijećnici odrekli.
Mato Jarić: Osobno ću donirati Gospodinu 2-3 metra drva.
Predsjednik: Možemo donijeti odluku da se g. Šapinu oslobodi plaćanja komunalne naknade te da mu
se osigura ogrjev.
Petar Nakić: Predlažem, budući da će se ogrjev osigurati, da se onda od naše odrečene naknade
izdvoji novac za pomoć oko plaćanja računa i sl.
Mato Jarić: Ima li Općina još takvih slučajeva?

Predsjednik: Trenutno je ovdje samo njegova zamolba.
Mato Jarić: Da ne bi ispali nepošteni prema, možda potrebnijim obiteljima.
Dajana Dorić: Mi ne možemo nagađati, takvi slučajevi trebaju podnijeti zamolbu.
Mato Jarić: Predlažem, da se sačeka hoće li se još osoba javiti.
Predsjednik: Riješit ćemo komunalnu i drva, a ostalo može sačekati.
Ivan Lovrić: Smatram da bi iznos od 2.000,00 kn mogli dati.
Načelnik: Moj savjet je da se taj iznos da u materijalu, a ne u novcu. U Općini već ima ljudi koji svaki
mjesec dolaze po novčanu pomoć. Zbog pravdanja toga novca, jednostavnije nam je uložiti ga u nešto
konkretno, a i sigurniji smo da osoba koja dobiva novac za ogrjev neće potrošiti na nešto sasvim
drugo.
Ivan Lovrić: Mi se ne bi trebali zamarati sa time, isplatiti im iznos za pomoć, a oni neka raspolažu
kako hoće.
Načelnik: U redu, ali zbog pojedinca kojemu isplaćujemo pomoć, a on je ne uloži u planirano,
ispaštati će ostatak obitelji. A, što se tiče drva od javnih radova, ona će se voziti svima kojima su
potrebna kao i do sada.
Predsjednik: Ponavljam, da mu se osiguraju drva iz javnih radova, u koliko ih ne bude, da mu se kupi
nešto te da se oslobodi plaćanja komunalne naknade. O novčanoj pomoći možemo razgovarati kada
budemo raspoređivali ovaj novac koji nam ostaje od naknade koju ne naplaćujemo za sjednice vijeća.
Mario Štrljić: Predlagao sam, evo i opet, da se naprave kriteriji, po kojemu će se novčani iznosi
unaprijed definirati.
Predsjednik: Trebao bi načelnik napraviti kriterij o kojemu bi na jednoj od sjednica trebali raspraviti,
da se zna za u buduće.
Predsjednik: Dakle, osloboditi ga plaćanja komunalne naknade, dostaviti mu drva od javnih radova, u
koliko ih ne bude, da mu se kupi nešto drva. Prijedlog, da mu se dodijeli iznos od 1.000,00 kn,
jednokratne pomoći.
Predsjednik: Zaključujem raspravu i dajem na prijedlog glasanje da se g. Petru Šapini, po ovoj molbi
odobri jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn., da ga se oslobodi plaćanja komunalne
naknade za 2018. Godinu, te da mu se iz javnih radova osiguraju drva, ukoliko to ne bude moguć
način, onda neka mu se osigura kupovinom.
Predsjednik: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika, konstatiram jednoglasno.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
01/18), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 7. Sjednici održanoj 22. svibnja 2018. g. donosi

ZAKLJUČAK
O oslobađanju plaćanja obveze komunalne naknade

1. Prihvaća se zamolba za oslobađanje plaćanja obveze komunalne naknade počevši od 01.
Siječnja 2018. Godine do 31. Prosinca 2018. Godine za obveznika Petar Šapina, Ljudevita
Gaja 156, Sikirevci.

2. Ovaj Zaključak donosi se na temelju pismene zamolbe Petra Šapine, Ljudevita Gaja 156,
Sikirevci, od 24. Travnja 2018. Godine, a stupa na snagu danom donošenja.

3. Obveznik plaćanja iz čl. 1. ima obvezu plaćanja komunalne naknade za sljedeće nadolazeće
godine.

KLASA: 021-05/18-02/8
URBROJ: 2178/26-02-18-01
Sikirevci, 22. svibnja 2018. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

Predsjednik: Nakon usvajanja 6. točke dnevnog reda, prelazimo na 7. točku.
7.Predstavljanje arhitektonsko-urbanističkog rješenja u Sikirevcima.
Načelnik: Predstavljam Vam Plan izgleda centra sela Sikirevci u narednih godina. Po stručnosti
arhitekta, u skladu sa starim odlukama bivše vlasti, načelnika i vijeća, napravljen je novi Plan izgleda
centra sela. U Plan su uključeni, prostori za najam, sportski dio, premještaj parkinga ispred pošte na
novo parkiralište koje će biti na zacijevitom kanalu iza zgrade Općine, također su usklađene autobusne
stanice u odnosu na izgradnju nove državne ceste koja prolazi kroz selo. Jedino vrtić nije u prostornom
planu, jer taj dio nije u građevinskoj zoni, međutim stavljen je zbog izgleda, ako bi se ipak odlučili da
tako ostane. Također, ako se bude gradilo parkiralište za Crkvu i taj dio treba staviti u građevinsku
zonu. Trenutno od cijelog projekta najveća investicija je nova zgrada koja bi se gradila iza postojeće
zgrade Općine. Ta zgrada je nešto višlja od već postojeće, razlog tome je što ona ima gornji kat u
kojemu je osam soba/prostorija za najam i tri za udruge. U donjem dijelu predviđeni su poslovni
prostori za kafić, pekaru, suvenirnicu, restoran, poštu i banku. Naravno da to ne mora biti konačan
odabir, kao i prostorije na katu, koje na kraju krajeva i ne moraju biti. Ulaganje u ovaj projekt će ići
pojedinačno, kako budu izlazili natječaji za europske fondove, tako bi se mi kandidirali.
Predsjednik: Predlažem načelniku, da ovaj projekt stavi na društvene mreže, također i u općinu stavi
na javni uvid te da nakon nekoga vremena, dok se prikupe komentari i razmišljanja, da se vidi što bi se
još moglo napraviti.
Načelnik: Plan je i bio da se projekt stavi na internet i javni uvid. Tko god bude imao bolje rješenje za
izgled centra sela, ići će na vijeće i moći će se usvojiti. Što se tiče projekta, danas je bilo samo
predstavljanje, bez odluke.
Petar Nakić: Kolika je cijena projekta?
Načelnik: Cijena cijelog projekta je 70.000,00 kn bez PDV-a.
Ivan Lovrić: Mene zanima cijena svega pojedinačno. I da se radovi gradnje raščlane te odredi prvi
smjer početka gradnje.
Načelnik: U panu je voditi računa o natječajima i priređivati papire vezane za te natječaje.
Predsjednik: Budući da nema više komentara za ovu točku dnevnog reda, prelazimo na sljedeću
točku dnevnog reda.
8. Pitanja, prijedlozi i razno.
Načelnik: Prodaja stare kosilice koja nije u funkciji. U imovini nam piše, a mi se s njom ne koristimo.
Ivan Lovrić: Ako ne treba, neka se proda.
Načelnik: Ove godine išli smo na natječaj za udruge, gdje smo financirali KUD, međutim neke stavke
nisu išle preko natječaja („Susret naroda i kultura“). Ove godine smo mislili ići preko natječaja, ali
smo u proračun stavili kao organizacija Općine i iznos od 00.00 kn. Budući da se „Susret naroda i
kultura“ ukida, nama je od KUD-a stigao dopis da bi oni tu manifestaciju ipak ostavili, ali pod svojom
organizacijom i novim nazivom. Oni traže sufinanciranje Općine za tu manifestaciju, troškovi bi bili

gotovo isti oko 20.000,00 kn. Uz sve to, predlažem i sufinanciranje „Sikirevci fest“ budući da smo i
motivima financirali njihovu izložbu.
Ivan Lovrić: Planiraju li Motivi svake godine organizirati tu svoju izložbu, jer je nama prošle godine
bilo rečeno da će to biti samo te godine?
Dajana Dorić: Ne vidim razlog zašto bi financiranje udruga bilo sporno, jer ipak je to na neki način
promocija sela. Smatram da takva događanja treba poticati.
Petar Nakić: Zašto udruge ne sastave plan i program, po kojemu će imati pravo dobiti određenu svotu
novca?
Krunoslav Nikolić: Budući da nam je ova manifestacija došla nenadano, sljedeća će se uvrstiti u plan
i program.
Zoran Jelinić: Što je sa vertikalnom rasvjetom u Jarugama?
Petar Nakić: Ako se ta rasvjeta može napraviti, neka se napravi, jer nekakva signalizaciju u centru
sela je zaista potrebna.
Načelnik: Ja sam se raspitivao u vezi toga, potrudit ću se ovaj tjedan naći tvrtku koja će to napraviti.
Zoran Jelinić: Htio bih ukazati na to da se već pet godina čeka na parkiralište i uređenje sanitarnog
čvora kod svetišta na groblju u Jarugama.
Načelnik: Mogu Vam samo reći da je u vidu i da će se riješiti.
Petar Nakić: Što da radimo sa psima, lutalicama, budući da se ne smiju ubijati?
Načelnik: Za njih trenutno nema legalnog rješenja.
Načelnik: Nešto više o slučaju Pave Rakitića, reći će komunalni redar.
Marija Stažić: Naime, g. Pavo Rakitić je jučer bio u Općini sa žalbom kako mu je ovrha sjela na
račun, zbog dugovanja i naplatila iznos od 2.236,61 kn. Međutim dug je nakon smrti njegove majke
prešao na njega, budući da je on tada bio korisnik kuće. Nakon ostavinske, kuću dobiva njegov brat g.
Petar Rakitić. Za to vrijeme g. Pavo nije došao u Općinu da se to očituje, bez obzira što su mu slane
opomene. Gospodin traži povrat novca.
Načelnik: Stvar je u tome što je ovrha sjela na njegov račun, a ne na bratov.
Predsjednik: Općina je svoje naplatila.
Zoran Jelinić: Zamolio bih Vas sve da do iduće sjednice donesete nekakvu odluku o napuštenim
kućama, budući da vlasnici ne vode računa o tim kućama, one su zarasle korovom, stanište su mnogim
štetočinama.
Načelnik: Sada je zaposlen komunalni redar, donijet će se pravilnik o komunalnom redu i to će se
pokušati riješiti.
Načelnik: Doktor Lacković nam je poslao dopis, da mu se naknada od 1.000,00 kn poveća na
1.001,00 kn.
Predsjednik: Budući da je ovo pitanje postavljeno pod točkom razno, odluku o tome ne možemo
donijeti.
Predsjednik: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji obvezuje jedinice
lokalne samouprave, da braniteljima omogući besplatan priključak na komunalnu infrastrukturu.
Načelnik: Nije važno imati samo status branitelja, u to je uključeno puno više stavki.
Mislim da na području naše Općine neće biti toliko branitelja koji će ispunjavati uvjete za to.
Predsjednik: Zaključujem sjednicu u 22:26 h.
Zapisničar
Gordana Lešić
Predsjednik:
Josip Matić
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