
 

 

        

       
 
 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
 OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
Tel.: 043/675-250, Fax: 043/675-259 

KLASA: 060-01/18-01-1 

URBROJ: 2111/04-18-01-02 

Sirač, 10.05.2018. 

     

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), sukladno prijedlogu Komisije za odlikovanja i 

priznanja, Općinsko vijeće Općine Sirač na 6. sjednici 7. saziva održanoj 10. svibnja 2018. 

godine donosi 

ODLUKU  

o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom „Dana općine Sirač 2018. godine“ 

 

Članak 1.  

PLAKETA OPĆINE SIRAČ 

(grb općine Sirač veličine 8x12 cm,  priznanje u pisanom obliku) 

 

JOSIP KREUZER 

Dugogodišnji član Matice umirovljenika koji svojim nesebičnim radom doprinosi radu Matice 

i unapređenju života umirovljenika. Vatrogasac i prvi predsjednik Vatrogasne zajednice Sirač. 

IGOR KRIŽ 

Dugogodišnji član Kulturno-umjetničkog društva Kamen Sirač, tamburaš, tajnik i predsjednik 

društva dva mandata, u kontinuitetu „živi“ KUD Kamen Sirač. 

SONJA LAZIĆ 

Teta Sonja, 30 godina rada sa djecom. Kaže pisac Exeperija „Svi ljudi najprije su bili djeca, ali 

se malo njih toga sjeća.“ U našoj Sonji čučat će dijete do kraja života, a ne samo radnog vijeka. 

VLADISLAV MOULIS 

Umirovljenik zaljubljen u nogomet. Dugogodišnji član Nogometnog kluba Kamen Sirač, na 

svakoj utakmici na Lanari, uvijek spreman za pomoć. 

MARIJA PAVIČIĆ 

Sinonim za Osnovnu školu Sirač – učiteljica, ravnateljica, pjesnik. Svojim radom postigla je da 

Osnovna škola Sirač postane prepoznatljiva u stvaranju uspješnih mladih generacija.  

 

 

                                              

 



 

                                             MARINA PETRNEL 

 

Tajnica Osnovne škole Sirač i školska knjižničarka - predanim radom doprinosi napretku i 

razvoju, gradi viziju moderne i uspješne škole. 

 

SUZANA RENDIĆ 

 

Konstanta Kulturno-umjetničkog društva Kamen Sirač, 5. listopada 2002. godine izabrana za  

predsjednicu KUD-a na obnoviteljskoj skupštini, uvijek prisutna, mislima uvijek ispred 

vremena, a sve za dobrobit KUD-a. 

 

VLADO VARAT 

Predsjednik Zavičajne udruge Sirač - Zagreb od  osnivanja 12. prosinca 2011. godine. 

Promiče povijest, kulturu i običaje mjesta Sirač. Iznimna zasluga i pomoć za provođenje 

projekata u Općini Sirač. 

 

 

Članak 2. 

Javna priznanja Općine Sirač dodijelit će se i uručiti nagrađenima na svečanoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Sirač 30.05.2018. godine. 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

 

  Predsjednik: 

 

_________________________ 

       (Stjepan Juraić, oec.) 

 


