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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
         OPĆINSKO VIJEĆE 
______________________________ 
KLASA: 021-01/14-01-09   
UR. BROJ: 2111/04-14-01-02 
Sirač, 25.11.2014. 
 
 

ZAPISNIK 10. 
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 6. SAZIVA 

održane dana 25.11.2014. godine u  prostorijama 
Općine Sirač s početkom u 18,00 sati 

 
 

PRISUTNI: Stjepan Juraić, , Zlatko Šidak, Gospova Brkić,  Mirko Panifer,  Franjo Mik,  Josip Hamp, 
Ludvik Supan, Darko Rendić, Ivan Palac, Ivica Karlović,  Dijana Rajek   
 
ODSUTNI: Valentino Fogl, Danijel Vrbas 
 
POZVANI: Branimir Miler - načelnik,  Marijana Weiser - pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, 
Marija Miler, Mirela Polenus, Ivana Kocijan – vježbenica, Nikola Marijanović - vježbenik  
 
VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina 
 

Predsjednik vijeća Stjepan Juraić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 

 
D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija skraćenog  zapisnika sa 9.  sjednice 6. saziva – Skraćeni zapisnik u  
privitku, 

2. Prihvaćanje Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Sirač za 2013. godinu, (materijali u privitku),  

3. Prihvaćanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Sirač za 2014. godine, (materijali u privitku), 

4. Prihvaćanje Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva, 
(materijali u privitku), 

5. Prihvaćanje Odluke o rashodovanju imovine, (materijali u privitku), 
6. Prihvaćanje Odluke o otpisu potraživanja, (materijali u privitku), 
7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnom doprinosu 

u Općini Sirač, (materijali u privitku),   
8. Prihvaćanje Zamolba  Martine Baković za vraćanje stipendije, (materijali u 

privitku), 
9. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2007/08 godine, (materijali u privitku), 
10. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2008/09 godine, (materijali u privitku), 
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11. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2009/10 
godine, (materijali u privitku), 

12. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2010/11 
godine, (materijali u privitku), 

13. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2011/12 
godine, (materijali u privitku), 

 
14. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2012/13 

godine, (materijali u privitku), 
15. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2013/14 

godine, (materijali u privitku), 
16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, 

(materijali u privitku), 
17. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini participacije 

roditelja u cijeni dječjeg vrtića, (materijali u privitku), 
18. Prihvaćanje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač, (materijali u privitku), 
19. Razmatranje zahtjeva Suvenira o oslobađanju plaćanja komunalne naknade, 

(materijali u privitku), 
20. Pitanja i prijedlozi. 

 
Načelnik – imamo  dopunu: 

1. Zamolba za Danijela Gluščića za poticaj za proizvodnju peleta, 
 

Darko Rendić – na prošloj sjednici vijeća dodana je točka u vezi otvorenog pisma, da li ima 
informacije 
 
Juraić – kao točku dodajemo Informacija sa sastanka branitelja sa upravom Kamena 
 
Dnevni red sa dopunama je sljedeći:   

D N E V N I   R E D 

1. Verifikacija skraćenog  zapisnika sa 9.  sjednice 6. saziva – Skraćeni zapisnik u  
privitku, 

2. Prihvaćanje Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Sirač za 2013. godinu, (materijali u privitku),  

3. Prihvaćanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Sirač za 2014. godine, (materijali u privitku), 

4. Prihvaćanje Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva, 
(materijali u privitku), 

5. Prihvaćanje Odluke o rashodovanju imovine, (materijali u privitku), 
6. Prihvaćanje Odluke o otpisu potraživanja, (materijali u privitku), 
7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnom doprinosu 

u Općini Sirač, (materijali u privitku),   
8. Prihvaćanje Zamolba  Martine Baković za vraćanje stipendije, (materijali u 

privitku), 
9. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2007/08 godine, (materijali u privitku), 
10. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2008/09 godine, (materijali u privitku), 
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11. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2009/10 
godine, (materijali u privitku), 

12. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2010/11 
godine, (materijali u privitku), 

13. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2011/12 
godine, (materijali u privitku), 

 
14. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2012/13 

godine, (materijali u privitku), 
15. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2013/14 

godine, (materijali u privitku), 
16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, 

(materijali u privitku), 
17. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini participacije 

roditelja u cijeni dječjeg vrtića, (materijali u privitku), 
18. Prihvaćanje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač, (materijali u privitku), 
19. Razmatranje zahtjeva Suvenira o oslobađanju plaćanja komunalne naknade, 
(materijali u privitku), 
20. Zamolba  Danijela Gluščića za poticaj za proizvodnju peleta, 
21. Informacija sa sastanka branitelja sa upravom Kamena 
22. Pitanja i prijedlozi. 

 
Dnevni red JEDNOGLASNO se prihvaća. 
 
Ad. 1. Verifikacija skraćenog  zapisnika sa 9.  sjednice 6. saziva 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA usvaja se Skraćeni zapisnik sa 9.  sjednice 6. 
saziva 
 
Ad. 2. Prihvaćanje Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Sirač za 2013. godinu 
 
Vlasta Vončina – Analiza je napravljena početkom godine, ali je potrebno da analizu vijeće 
prihvati. 
 
Zaključak: Jednoglasno, sa 11 glasova ZA  prihvaća se Analize o stanju sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Sirač za 2013. godinu 
 
Ad. 3. Prihvaćanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Sirač za 2014. godine 
 
Vlasta Vončina – kao i sa Analizom, Smjernice su napravljene početkom godine, ali je 
potrebno da Smjernice vijeće prihvati 
 
Josip Hamp – kasno je materijal došao na sjednicu. Materijal je vrlo interesantan kao uvod u  
donošenje proračuna. U vatrogastvu se do sada uvijek pričalo o požarima. Prema analizi JVP 
omjer požara i tehničkih intervencija je 60:40 %. Lani i ove gone čak će tehničke intervencije 
premašiti požar. To nam govori da se u sistemu osposobljavanja kadrova i opremanja moramo 
okrenuti i drugima izvorima opasnosti. Prvenstveno se misli na pumpe za pumpanje. Iz 
sredstava za civilnu zaštitu jednim dijelom bi se trebala nabavljati i oprema. 
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Stjepan Juraić – prilikom izrade proračuna treba se povesti računa upravo o materijalnoj 
opremljenosti. Najviše smo ugroženi od poplava i trebali bi se opremiti sa adekvatnim 
pumpama. Bilo bi dobro pozvati i zapovjednika DVD i VP Sirač i da se izkoordinira što je sve 
potrebno. 
 
Zaključak: Jednoglasno se prihvaćaju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite 
i spašavanja na području Općine Sirač za 2014. godine, uz dodatak da se sa 
zapovjednikom VP Sirač izkoordinira što je sve potrebno  
 
Ad. 4. Prihvaćanje Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva 
 
Marijana Weiser – s obzirom da se Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom 
planu izmijenio rok čuvanja određenih financijskih dokumenata, dužni samo Pravilnika o 
zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva uskladiti sa Pravilnikom. Sama srž 
pravilnika nije se mijenjala već samo rok čuvanja. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Pravilnik o zaštiti i čuvanju 
arhivskog i registraturnog gradiva 
 
Ad. 5. Prihvaćanje Odluke o rashodovanju imovine 
 
Marija Miler – ovaj  prijedlog Odluke o rashodovanju imovine je rezultat problema koje smo imali 
2008. godine kada je izgorio server i kada smo ostali bez podataka. Zadnji spašeni podatak je bio sa 
2005. godinom, i u dva navrata kada smo mijenjali programere pokušan je unos podataka ali niti jedan 
put nije zaživio unos tih podataka u stare progrome. Sa 31.12. u novi program uneseno je u analitiku i 
usklađeno je sa glavnom knjigom. Sa ovim otpisom krenulo bi se u novi popis sa 31.12.2014. godine, 
kada bi se utvrdili viškovi i manjkovi i došli do stvarnog stanja. 
 
Načelnik – dugo se nije otpisivalo. Najviše je tu opreme koja je stara ili oštećenja, zastarjela računala, 
potrgani trimeri., okrnjenih tanjura, odar u mrtvačnici, oštećene zastave. 
 
Marija – Niskonaponska mreža u Frankopanskoj koja je rađena 2002. godine i općina je financirala i 
knjiženo je vlastitu imovinu. Kod HEP-a je tako da oni sve knjiže u svoju imovinu.  
 
Josip Hamp – općina je puno ulagala u niskonaponsku mrežu, precrpne stanice financirala je općina. 
Pisana je odluka u kojoj stoji da u koliko dođe do privatizacije općina ima pravo na dionice. Nisu to 
htjeli uzeti. Svjedoci smo da će sve to netko uzeti. 
 
Stjepan Juraić – sve se to rješava jednim potezom pera. 
 
Načelnik – elektra ima svoj plan, kada hoćeš nešto mijenjati a još nije za otpis, tada se mora 
sufinancirati, a kada je dotrajala kao u Frankopanskoj, elektra mijenja o svom trošku. 
 
Ivan Palac – dobio je 5,7 Kw, i kada radi bojler, peć, glačalo… izbaciva i ne može ništa ne radi. Plaća 
se 1.600 kn po Kw. 
 
Supan Ludvik – što će biti sa otpisanom imovinom. Da li će se prodati? Piše da će se rashodovana 
imovina uništiti ili adekvatno zbrinuti.  
 
Marija Miler – sa zapisnikom ide na otpad, a na osnovu zapisnika o preuzimanju isknjižava se. Ako je 
nešto za prodaju obavlja se licitacija. 
 
Stjepan Juraić – što nije upotrebljivo treba uništiti, a ako je nešto još za upotrebu, radi se početna 
cijena i ide u prodaju. 
 



 5 

Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o rashodovanju imovine 
 
 
 
Ad. 6. Prihvaćanje Odluke o otpisu potraživanja 
 
Mirala Polenus – predlaže  se otpis  komunalne  naknade u iznosu od 17.979,36 kn i grobne 
naknade  u iznosu od  8.540,00 kn, što je ukupno 26.519,36 kn. Od početka godine poslane su 
opomene na osnovu kojih su pojedine osobe  izjavile zastaru, osim što su izjavljene zastare 
dio otpisa je zbog toga što su osobe nepoznate ili umrle, te se nije moglo naplatiti. Otpisi su 
od 2011. godine i ranije, što se odnosi na komunalnu naknadu, dok je grobna naknada 
uključena i 2011. godini budući  da su rješenja za groblja donesena 2012. godine. Otpisi će 
biti na kontu sumnjiva i sporna potraživanja sljedeće četiri godine, nakon čega slijedi konačan 
otpis. 
 
Josip Hamp – redovna procedura, smeta otpisi po osnovi zastari.  Dovodi u pitanje koliko se 
potrudilo da se naplati u da  ne ode u zastaru. Za zastaru ima više uzroka. Po osnovu zastare 
otpisuje se 16.000 kuna što su tri plaće.  
 
Marijana Weiser – svima je poznato da se 2012. godine prešlo na program Municipala. U tom 
programu je napravljena revizija svih podataka i za komunalnu i za grobnu naknadu, izdana 
su nova rješenja koja su uručena prema zakonu o općem upravnom postupku. Ona rješenja 
koja su izdavana prije nisu propisanu uručena i nije se mogla utvrditi pravomoćnost, neka 
rješenja nisu niti izdana i zbog toga se desila zastara. 
 
Stjepan Juraić – što je sa grobnom naknadom? 
 
Marijana Weiser – osoba može plaćati ali i ne mora. Ako osoba ne plaća, ne može se natjerati 
da plaća, već se nakon određeni niz godina grobno mjesto  može ponovno izdati. Imamo 
evidenciju od 2012. godine, kada je napravljen geodetski snimak svih grobnih mjesta, popisali 
sva grobna mjesta, označili sva grobna mjesta i zadužili sva grobna mjesta gdje su nam bili 
poznati korisnici. O službenim i točnim evidencijama možemo govoriti tek od 2012. godine. 
Na jednom groblju imaju praksu da se na spomenik nalijepi da je to grobno mjesto slobodno 
jer se ne plaća grobna naknada i da će po zakonu nakon određenog broja godina postati 
slobodno grobno mjesto. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o otpisu potraživanja 
 
Ad. 7. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnom doprinosu 
u Općini Sirač 
 
Marijana Weiser – Odluka o komunalno doprinosu donesena je 2011. godine, a stupila je na snagu 
2012. godine. U trenutku kada je izrađivana odluka zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno 
zakona o izmjenama i dopunama o komunalnom gospodarstvu, brisan je članak koji je propisivao 
izjavljivanje žalbe na rješenje o komunalnom doprinosu. Samim time propisano je da se žalba 
izjavljuje načelniku, obzirom da rješenje donosi jedinstveni upravni odjel. Izmjene i dopune zakona o 
komunalnom gospodarstvu objavljene krajem 2012. godine  ponovno je propisan postupak žalbe koja 
se izjavljuje nadležnom tijelu županije. U tom smjeru izmijenjena je odluka. 
 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama  
Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Sirač. 
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Ad. 8. Prihvaćanje Zamolba  Martine Baković za vraćanje stipendije 
 
Marijana Weiser – Marina Hamp bila je stipendistica općine, u roku je diplomirala,  udala se u Zagreb, 
imam dvoje djece,  i moli da ju se oslobodi vraćanja stipendije jer više nema prebivalište u Općini 
Sirač. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Zamolba  Martine Baković za 
vraćanje stipendije 
 
Ad. 9. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 
2007/08 godine 
 
Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2007/08  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 
dostavili potvrde za akademsku godinu 2014/15 

1. Kristijan Hroh, prebivalište istog je Sirač, Kolodvorska 10.  
2. Marina Kus zaključkom Vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 
3. Dalija Miler iz Sirača ispunila je svoju ugovornu obvezu. 
4. Martina Baković, diplomirala je 14.07.2014.godine i postigla akademski naziv  
            magistar kineziologije, odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije   
5. Igor Supan iz Sirača zaposlio se u Općini Sirač – zamjenik načelnika. 
6. Mario Dalponte iz Sirača ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju izvješća o 
studentima korisnicima stipendije 2007/08 godine 
 
 
Ad. 10. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 
2008/09 godine 
 
Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2008/09  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 
dostavili potvrde za akademsku godinu 2014/15 

1. Nikola Marjanović, prebivalište istog je Pakrani 55.  
2. Mihael Hunjek, prebivalište istog je Sirač, Branimirova 73.  
3. Kruno Demeter, prebivalište istog je Sirač, Stjepana Radića 53.  
4. Dino Demeter, prebivalište istog  je Sirač, Stjepana Radića 53.  
5. Ivana Varat, upisala je 2. godinu diplomskog studija Turizam i razvoj  na Sveučilištu Jurja 

Dobrile u Puli.   
6. Branka Nemec vratila je primljenu stipendiju. 
7. Elena Petrušić, prebivalište iste je Sirač, Kralja Zvonimira 8.  
8. Martina (Plažanin) Mirosav, prebivalište iste je Sirač, Kralja Zvonimira1. 
9. Boris Karlović, prebivalište istog je Sirač, Požeška 3.  

Stipendistici Ivani Varat nastaviti će se isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju izvješća o 
studentima korisnicima stipendije 2008/09 godine 
 
 
Ad. 11. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2009/10 
godine 
 
Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2009/10  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 
dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2014/15 

1. Betina Mušan, prebivalište iste je Miljanovac 70. 
2. Jovana Vujić, prebivalište iste je Donji Borki 68. 
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3.    Simon Šepl, prebivalište istog je Miljanovac 152A. 
4.    Antonio Bartonj ispunio je svoju ugovornu obvezu. 
5.    Valentina Bartonj, prebivalište iste je Sirač, Ivana Gundulića 2.   
6.    Sladjana Kovačević, prebivalište iste je Kip 28. 
7.    Mirela Rizner ispunila je svoju ugovornu obvezu. 
8.   Elizabeta Dimitrov prebivalište iste je Sirač, Nikole Tesle 15. 
9.    Dragana Uzelac završila je za medicinsku sestru i nastavila školovanje na Veterinarskom 

fakultetu Zagreb 
10.  Bruno Filipin, prebivalište istog je Barica 43.  
11.  Jan Ragač, prebivalište istog je Sirač, Nikole Tesle 10. 
12.  Edina Isić, prebivalište iste je Sirač, Ljudevita Gaja 3. 
13.  Antonio Fogl ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju izvješća o 
studentima korisnicima stipendije 2009/10 godine 
 
 
Ad. 12. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2010/11 
godine 
 
Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2010/11  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 
dostavili potvrde za akademsku godinu 2014/15 

1.  Antonio Fogl za upis u 1. godinu na studij Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim 
gospodarenje na Šumarskom fakultetu Zagreb 

2.  Vitomir Pintarić ispunio je svoju ugovornu obvezu. 
Stipendistu Antoniu Fogl nastaviti će se isplaćivati stipendija sukladno ugovoru o 

stipendiranju.  
 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju izvješća o 
studentima korisnicima stipendije 2010/11 godine 
 
 
Ad. 13. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2011/12 
godine 
 
Marijana Weiser  - stipendisti  akademske godine 2011/12  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 
dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2014/15 

1. Danijel Orčik za studij šumarstva 3. godinu 
2. Katarina Varat za učiteljski studij 4. godina 
3. Mirjam Hunjek završila je studij i stekla akademski naziv Sveučilišna prvostupnica 

(Baccalaurea) sestrinstva, prebivalište iste je Sirač, Branimirova 73 
4. Iva Križ za diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti 2. godina 
5. Antonija Sedlaček Šidak za učiteljski studij 5. godina 

 
Stipendistima Danijelu Orčik, Katarini Varat, Ivi Križ i Antoniji Sedlaček Šidak nastaviti će se  
isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 
 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju izvješća o 
studentima korisnicima stipendije 2011/12 godine 
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Ad. 14. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2012/13 
godine 
 
Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2012/13  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 
dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2014/15 

1. Robert Čalić, prebivalište istog je Šibovac 59 
2. Ivan Šepl, nastavak školovanja na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu  
3. Lucija Stipetić za 4. razred opće gimnazije  

 4.   Dragana Uzelac za studij veterinarske medicine 3. godina 
 5.  Valentina Fridrih, nije dokazala upis u 2. godinu stručnog upravnog studija na Pravnom 

fakultetu Osijek 
 6. Sanja Petrnel, Sirač za studij ekonomije 4. godina   

Stipendistima Luciji Stipetić, Dragani Uzelac, Sanji Petrnel nastaviti će se  isplaćivati stipendije 
sukladno ugovoru o stipendiranju. 
Sukladno ugovoru o stipendiranju Valentina Fridrih bila bi dužna vratiti stipendiju. 
Pročitana zamolba Valentine Fridrih o ne vraćanju stipendije. 
Darko Rendić – treba zauzeti stav i za sve isti kriterij. 
Marijana Weiser – Branka Nemec nije završila i vratila je cijelu stipendiju uvećanu sa zakonskim 
kamatama. 
 
Mirko Panifer – ne bi bilo fer da se jednoj naplati stipendija a drugoj ne. 
 
Marijana Weiser – ima mogućnost vraćanja i na rate. 
 
Zlatko Šidak – da li će tih 7.000 kuna pomoći općini. 
 
Stjepan Juraić daje na glasanje da Valentina Fridrih ne treba vraćati stipendiju koju vijeće jednoglasno 
prihvaća. 
 
Stipendistica Valentina Fridrih izgubila je pravo stipendiranja. Ista se oslobađa obveze vraćanja 
isplaćenih stipendija. 
 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju izvješća o 
studentima korisnicima stipendije 2012/13 godine 
 
Ad. 15.  Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o korisnicima stipendije 2013/14 
godine 
 
Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2013/14  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 
dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2014/15 

1. Marijan Munić, za 2. razred Srednje škole-Centra za odgoj i obrazovanje, Zagreb sa 
prebivalištem u Siraču, Tomislavova 34 (suglasnost Općinskog vijeća za promjenu 
škole)  

2. Mateja Hajda, za studij kroatologije i sociologije 2. godina diplomskog studija  
3. Ivan Šepl, za studij informacijski i poslovni sustavi, 2. godina 
4. Mato Munić, za studij informacijski i poslovni sustavi, 1. godina - parcijala 

 
Stipendistima Marijanu Munić, Mateji Hajda, Ivanu Šepl, nastaviti će se  isplaćivati stipendije 

sukladno ugovoru o stipendiranju. 
Mato Munić dostavio je zamolbu da mu se prekine isplata stipendije jer ima firmu koja bi ga 

nastavila stipendirati i nakon toga i zaposliti. Moli da mu se obustavi isplata stipendije i da ne mora 
vraćati do sada isplaćenu stipendiju. 
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Stipendistu Mati Munić obustavlja se isplata stipendije. Isti se oslobađa obveze vraćanja 
isplaćenih stipendija. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju izvješća o 
studentima korisnicima stipendije 2013/14 godine 
 
Ad. 16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 
 
Marijana Weiser - Na javni natječaj pristiglo je jedanaest pravovremenih prijava i jedna 
dopuna prijava.  
Prijave Dajane Živković, Kip 30, Danijele Živković, Kip 30 i Ane Marije Vavra, Šibovac 
66B, nisu sadržavale svu javnim natječaje zatraženu dokumentaciju, slijedom čega su 
isključenje te nisu ušle u postupak bodovanja. 
Kruno Supan, Frankopanska 31, Sirač, zatražio je stipendiju za program prekvalifikacije u 
trajanju od 819 nastavnih sati za zanimanje Vatrogasni tehničar. Javnim natječajem za dodjelu 
stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 2014/2015 utvrđeno je da se 
dodjeljuju tri srednjoškolske i tri studenske stipendije. Obzirom da program prekvalifikacije 
nije srednjoškolsko obrazovanje odnosno visokoškolsko obrazovanje prijava Krune Supan 
isključena je iz daljnjeg postupka bodovanja. 
Osam prijava ispunilo je natječajne zahtjeve.  
Nakon provedenog bodovanja prijava za srednjoškolske stipendije utvrđeno je da su pojedine 
prijave postigle sljedeći broj bodova: Lana Tješinski, Požeška 11, Sirač, 2287 bodova; Iva 
Supan, Tomislavova 56, Sirač, 2248 bodova; Tomislav Vuk, Pakrani 69, 2207 bodova; 
Magdalena Vašatko, I. Gundulića 33, Sirač, 2170 bodova; Antonio Vončina, Stjepana Radića 
56, Sirač, 1977 bodova; Lucijan Šafar, Krešimirova 6, Sirač, 1813 bodova; Ivan Mušan, 
Miljanovac 70, 1577 bodova.  
 
Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 
2014/15, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće srednjoškolske stipendije 

1. Lana Tješinski, Požeška 11, Sirač, Hotelijersko-turistički tehničar, 1 razred, 
Ekonomska i turistička škola Daruvar 

2. Iva Supan, Tomislavova 56, Sirač, Medicinska sestra, 5. razred, Srednja škola Pakrac 
3. Tomislav Vuk, Pakrani 69, Tehničar cestovnog prometa, 3. razred, Tehnička škola 

Daruvar 
 Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku  
            godinu 2014/15, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće studenske stipendije 

1. Nina Topalović, Sirač, Tomislavova 57, (boravak Požeška 4, Sirač),  Integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 1 godina, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera Osijek 

 
Josip  Hamp – primjedba i pitanje nastavno na prvu i drugu točku dnevnog reda, a vezano za 
stipendiju za Krunu Supan. Stoji da je prekvalifikacija i da nije klasična srednja škola. Kruno je 
vatrogasac i prekvalificira se za djelatnog vatrogasca, i samim tim, a pod pretpostavkom da ostaje 
raditi na području Općine Sirač, dobivamo kvalitetnog mladog čovjeka u službama zaštite i spašavanja 
i to je trebao biti jedan od momenata za dodjelu stipendija. 
 
Načelnik – kada je napravljeno bodovanje Kruno nije među prvih troje, tako da ne bi prošao niti da se 
prekvalifikacija izjednačila sa srednjom školom. 
 
Marijana Weiser – da se je i ušao na listu bio bi na 5 mjestu. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluke o dodjeli stipendija 
studentima i učenicima Općine Sirač 
 



 10 

 
Ad. 17. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini participacije 
roditelja u cijeni dječjeg vrtića 
 
Marijana Weiser – ove godine imali smo zahtjev pomoć u financiranju pohađanja jaslica, u Siraču 
nemamo jaslice i obitelj je bila dužna dijete staviti u jaslice u gradu Daruvaru. S obzirom da nisu sa 
područja grada Daruvara plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića. Slijedom nastale situacije prijedlog je 
sa se dopuni Odluka o visini participacije  roditelja u cijeni dječjeg vrtića za roditelje koji imaju djecu 
za jaslice.  
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o visini participacije roditelja u cijeni dječjeg vrtića 
 
Ad. 18. Prihvaćanje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač 
 

Marijana Weiser – obzirom da je došlo do izmjene zakona o socijalnoj skrbi dužni smo 
uskladiti naše odluke sa zakonom. Odluka je dorađena i usklađena sa zakonom i neke stvari detaljnije 
propisali. Pravo na socijanu pomoć imaju  hrvatski  državljani koji imaju  prebivalište na 
području Općine Sirač i državljaninu zemalja članica Europske unije koji ima stalno boravište 
na području Općine Sirač. 
 
Ovom Odlukom se utvrđuju prava i pomoći iz socijalne skrbi naknada za troškove stanovanja 
i  pravo na troškove ogrjeva propisani su zakonom i dužno smo osigurati, dok  jednokratna 
pomoć, pravo na sufinanciranje i financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole, pomoć 
za podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih građana, pravo na jednokratnu pomoć 
za rođenje djeteta,  pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću i  pomoć 
za djecu s teškoćama u razvoju, trebalo bi ovom odlukom utvrditi. 
Naknada za troškove stanovanja mora se po zakonu omogućiti svima koji primaju zajamčenu 
minimalnu naknadu. Pravo  na troškove ogrijeva sredstva osigurava županija, na naš zahtjev, 
jednokratna pomoć – propisano je da se može jednom korisniku odobriti jednom godišnje u 
visini 1.000 kuna, iznimno može biti više u koliko prijeti isključivanje pojedine usluge. 
Jednokratna pomoć odobrila bi se samcu ili obitelji zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti. 
Načelnik pojedinačno određuje  iznos za svaki iznos koji ne može biti već od 1.000 kn.  
Pomoć za sufinanciranje toplog obrok u visini od 50% iznosa ostvaruju svi učenici Osnovne 
škole Sirač. Financiranje toplog obroka može ostvariti učenik čiji roditelji ili staratelji 
odnosno obitelj ispunjavaju socijalni uvjet. 
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi 
ukopa) može ostvariti obitelj umrlog, ukoliko ispunjava socijalni uvjet i/ili uvjet prihoda. 
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) 
ostvaruje se na način da Općina Sirač djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj 
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izdala pogrebnu opremu odnosno izvršila uslugu ukopa. 
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili 
njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu 
skrb ili iz drugih izvora. 
Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti iznos od 1.000,00 kn, kao pomoć za 
nabavu opreme za novorođenče. Pravo na dodjelu novčanog iznosa  ostvaruje se sukladno 
Odlici o pomoći za novorođeno dijete u obitelji.   
Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću ostvaruje korisnik ako obitelj 
ispunjava socijalni uvjet  i/ili uvjet prihoda, te ukoliko su oba roditelja zaposlena. 
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću može se ostvariti do najviše tri mjeseca 
uzastopno. 
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Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja su prošla postupak vještačenja u Centru za 
socijalnu skrb te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja i/ili psihičke 
bolesti radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. 
Za djecu s teškoćama u razvoju osigurava se sufinanciranje boravka u odgojno-obrazovnim 
ustanovama. Navedeni oblici pomoći sufinanciraju se na način da se ustanovi koju dijete 
pohađa podmiruje razlika do pune cijene (za oblike pomoći koje koristi dijete) od cijene koju 
je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno ministarstvo. Osim ovih oblika pomoći, djeca s 
teškoćama u razvoju mogu ostvariti i dodatnu pomoć, uvažavajući specifične potrebe svakog 
od njih. 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Daruvar 
ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

Treba zadovoljiti i uvjet prihoda koji su: 
- Jednočlano domaćinstvo                    do    700,00 kn 
- Dvočlano domaćinstvo                      do  1.000,00 kn 
- Tročlano domaćinstvo                        do 1.200,00 kn 
- Četveročlano domaćinstvo                 do 1.400,00 kn 
Prihodima u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog 

prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih dvanaest mjeseci godine koja 
prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivane prava, a čine ga sva sredstva koja 
domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine i dr. 

Prihodi se dokazuju potvrdom Porezne uprave. 
U prihod se ne uračunava, a to je propisano zakonom: 
- Novčane naknade i potpore po zakonu o socijalnoj skrbi 
- Socijalna pomoć i naknada koju osigurava županija i općina 
- Doplatak za djecu 
- Stipendije učenika i studenata 
- Novčana naknada za tjelesno oštećenje  
- Ortopedski dodatak 
- Doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona  
- Primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za 

zdravstvene potrebe 
- Sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda 

Sva sredstava dodjeljivat će se rješenjem u upravnom postupku, imaju pravo žalbe županiji.   
 
Josip Hamp – odluka nameće upravnom odjelu posao, provoditi upravni postupak traži posao. 
Ljudi to zloupotrebljavaju i tko uđe u sistem socijalne pomoći ima veća primanja nego 
prosječni radnik. Ljudi su iritirani kada se vidi što se oko njih dešava. Ljudi koji imaju plaću 
ne mogu dobiti socijalnu pomoć, i ovi u Suveniru imaju plaću, a ne dobivaju niti plaću i ne 
može biti socijala. Centar za socijalni rad ne obavlja svoj posao. 
 
Stjepan Juraić – zašto to radi općina, zašto to ne radi Centar za socijalu skrb. 
 
Josip Hamp – trebali  bi mjesni odbori sjesti i napraviti provjeru. 
 
Načelnik – što je dalje sve je gore i sve je više socijale. Za prehranu djece plaćalo se za 23 
djece i davalo se po 90 kn za deset mjeseci. Vijeće roditelja tražilo je da se svoj djeci plaća 
pola, a za socijalne slučajeve plaćat će se cijeli iznos. To je ukupno 60.000 kuna za godinu 
dana.  
Vodi se briga da isti ne dobiju više puta. Rukovodit će se propisima. 
Marijana Weiser – u odluci je navedeno da pomoći koje nisu navedene u odluci ovisit će o 
proračunskim sredstvima. 
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Zaključak: Sa 2 SUZDRŽANA (Josip Hamp, Ludvik Supan) i 9 ZA donosi se Odluke o 
socijalnoj skrbi Općine Sirač 
 
Ad. 19. Razmatranje zahtjeva Suvenira o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 
 
Načelnik – Suvenir je teškoj situaciji i što će biti to se ne zna. Općina se i prije odricala, a 
neki se nisu odricali i sada su sa  svojim dugom uknjižili, a mi nismo. 
Općina je rušila borove kod stanice koji su sada u Suveniru na sušenju. Suvenir će izraditi 
stolove i klupe i to će se prebiti sa dugovanjem. 
 
Stjepan Juraić - komunalna naknada za 2014. godinu kompenzirati će se naručenim uslugama 
(sušenje i piljenje drva). 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se da će se komunalna naknada za 
2014. godinu kompenzirati sa naručenim uslugama (sušenje i piljenje drva). 
 
Ad. 20. Zamolba  Danijela Gluščića za poticaj za proizvodnju peleta 
 
Načelnik – posjetili su obitelj Gluščić i vidjeli da rade pelete. Susreli su se sa problemom. 
Instalirali su cijeli proces proizvodnje koji rade pelete, sušare i pakiraone. Problem je struja. 
Na kući je bilo 13 – 13 Kw, kupili su još Kw i sada imaju 20 Kw. Imaju dva elektromotora i 
kada obadva uključe sve ispada iz sistema. Sada rade tako da prije podne radi jedan 
elektromotor za sušenje piljevine i poslije podne radi drugi elektromotor za pakovanje. 
Dnevno upakiraju 1,5 tona, a da bi mogli funkcionirati trebali bi proizvesti 3 tone. Mole za 
struju. 
 Marijana Weiser -  dostavili su dva zahtjeva, jedan za struju i drugi za kupovinu varilice za 
PVC vreće. Dva zahtjeva su da vidimo što je općini jednostavnije prihvatiti. Ne traže i za 
jedno i za drugo već samo za jedno. 
Načelnik – u postupku su otvaranja obrta. 
 
Ivan Palac – imali su na kući 5,7 Kw i nadoplatili su i sada imaju 17 Kw.   
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA odobrava se 8.000,00 kuna kao poticaj za 
proizvodnju peleta 
 
Ad. 21. Informacija sa sastanka branitelja sa upravom Kamena 
 
Načelnik – održan je sastanak, gos. Kufner je tražio da i on sudjeluje na sastanku, međutim 
nije bilo povratne informacije od Kamena. Na prvom sastanku je bio predsjednik sindikata 
Andrlić Makala i Darko Rendić. Problem je bio dopis koji je trebalo uručiti službeno. Iz 
Kamena kažu da nema ništa protiv branitelja, da firma gleda svoj interes. Dogovor je da se 
tako ne radi, da se sjedne za stol i dogovori. 
 
Darko Rendić – za sud je završen samo za jednog radnika, svi razlozi su uvaženi, to je 
prvostepeni sud. Zahvala načelniku što je vrlo žurno organizirao prvi sastanak na kojemu su 
sudjelovali načelnik, gos. Kufner i Darko Rendi. Taj sastanak djelomično je urodio plodom, 
gos. Kufner uvažio je samo činjenicu da, pošto je navedeno da je predan zahtjev, prigovor u 
Kamen, da su oni trebali odgovoriti. Sa tim dopisom ispao je nesporazum, djelomično 
prihvaća odgovornost jer dopis nije urudžbiran ili poslan preporučeno, ali niti općini nije 
poslan preporučeno, a općina je pokazala razumijevanje. Dosadašnji kontakti sa Kamenom 
uvije se radilo na način da se u prostorije odnio dopis naslovljen na upravu društva i oni su ga 
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razmotrili. Nakon prvog sastanka došlo je do toga da su rekli kako dopisa nije niti bilo. Išlo se 
tijekom kako je uručen dopis i tko je kome predao, i na kraju je dopis ipak dospio u te 
prostorije. Odgovoreno je nekoliko tjedana kasnije. Dopis se naglo pojavio,  misli da je dopis 
netko zatajio. Nitko ne bi od djelatnika Kamena zatvorenu kovertu naslovljenu na Kamen – 
uprava društva, bacio u koš. Dao bi je svom predpostavljenom, bar bi otvorio i pročitao. Nije 
bila namjera udruge dragovoljaca da na zakonskim temeljima traže prava, jer to niti nemaju. 
Željelo se činom dobre volje ustanoviti o čemu se radi, ljudi su se žalili, nije se znalo da li 
govore istinu, vjerovalo im se, ali se htjelo utvrditi stanje. Očekivao se konstruktivni dijalog. 
Što se desilo nakon toga, još ga je više uplašilo, zato što ih taj direktor nije uvažio kao udrugu 
koja ima ljude s kojima se može razgovarati. Nakon toga je uslijedio drugi sastanak na koji je 
pozvan čovjek koji tamo radi, koji je najupućeniji, povjerenika sindikata, koji je iznio još 
nekakve detalje pred gospodinom Kufnerom. Trebao je biti prisutan i direktor Kamena da se 
čuje što i on kaže. I nakon tog sastanka, koji je bio konstruktivniji, bilo je i oštrih riječi, ali na 
kraju se razišlo sa zaključkom da to tako ne bi trebalo ići. Dotični direktor nastavio je još i 
oštrije. Nakon ovih sastanaka situacija nije ništa mirnija, ljudi su još više u strahu, ljudi su 
izloženi tihoj torturi, prijetnjama svakodnevnim, gdje se sada pojedinačno zove ljude na 
razgovor i zastrašuje, čak se masovno izčlanjuju iz sindikata kako ne bi imali jezgru da se 
mogu obraniti. To ne ide na dobro, dolazi do problema, samo što je sada vodstvo firme 
spriječilo organizirani nastup, jer su do sada imali jedan štrajk, što sigurno više neće biti jer se 
ljudi boje. Trojicu ljudi koji su imali najveći autoritet, direktori su ih „oprali“, sa izlikom da 
nisu dobri radnici i uporno su tvrdili da su razlozi za otkazivanje njihovih ugovora zapravo 
zakonit. Sada dolazi završetka suda za neke  slučajeve i oni taj argument više nemaju. Niti 
jedan razlog nije uvažen, i na kraju opet ostaje onaj razlog koji je spomenut na početku, a to je 
ono čega se boje radnici, da je razlog otkazivanja ugovora to što su branitelji. Ne želi iznositi 
detalje jer je skup javan, kakav je dijalog direktora sa radnicima, to su riječi nije za ponoviti. 
To ne bi trebalo tako biti. Napravljen je jedan korak od općine i vijeća, tu se dalje ne može, 
strah postoji da se nije razumjela namjera, da se spremni na dijalog, da se hoće urediti stvari 
da se ljudi nemaju čega bojati.  Na žalost,  zbog rata, Vukovara, branitelji sve skupa ponovno 
proživljavaju s gorčinom. Ti ljudi nisu to zaslužili, a zajednica mora učiniti sve da ih se 
zaštiti, pogotovo od ljudi koji nemaju morala i koji nemaju razumijevanja prema tim 
problemima. Da li tu sada i može biti kakav zaključak? 
 
Načelnik – ako ima problema, ponovno treba sjesti i vidjeti, razjasniti, a ne da se ide okolo, 
piše, objavljuje. Rečeno je zadnji puta da se treba sjesti, razjasniti, da se neće ništa prije 
iznositi.  
 
Darko Rendić – nadao se da će nakon drugog razgovora otići gore i reći da se stane na loptu, 
sa se smiri situacija, ali zapravo je još i gore. Sa razgovorom bi se trebalo pričekati dok se 
trojica radnika (koji su podnijeli tužbu), jer su iz Kamena službeno odgovorili da su otkaz 
dobili zakonito zbog tih i tih razloga, dok se ne završi sud da se može reći da ti razlozi nisu 
stvarni. Neka sud odluči, pa će se vidjeti što će onda reći. 
 
Zaključak: Bez zaključka 
 
Ad. 22. Pitanja i prijedlozi. 
 
Josip Hamp – Kod crkve, ispred kuće Veljka Gerdijana ima dvije „lijepe“ šahte, spuštene. 
Kada bi se poravnale. A i prijelaz preko mosta kod škole je loš. 
 
Ivan Palac – pet, šest puta, ponavlja pet-šest godina, problem je familija Čorić iz Pakrana. 
Imaju vodu, a kada je najjači pritisak ispod 0,5 je. Nema pritiska. Gospodin Juraić obećao je 
da će se vidjeti, ali ništa se ne dešava. Vod što dolazi od Pakrana 25 metara je od sata i on je 
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voljan platiti stroj, cijevi, ali u Darkomu traže novi priključak 8.000   kuna. Prešlo je sve 
granice. 
 
Stjepan Juraić - nije  tema za vijeće, tema je za Darkom. 
 
Načelnik – dolaze iz Darkoma, treba otići na dva-tri mjesta, otići će se i tamo. 
 
Ludvik Supan – ljudi ne kose jarke, velika je trava, općinski traktor je pokosio ispod njegove 
kuće, a gore višlje nije.  
 
Načelnik – poslana obavijest Hinkelman i Mladenu Vitina. Mladen došao u općinu i zna za 
problem i riješit će, a drugi se nisu niti javili. Treba proći određeno vrijeme i ponovno će se 
uputiti dopis i u koliko ne pokose kosit će općina i njima ispostaviti faktura. Znaju da moraju 
kositi. 
 
Supan Ludvik – stvar je u tome što je općinski traktor kosio kod Mladena Vitine. 
 
Načelnik – općinski traktor nije dužan kositi kod nikoga. 
 
Mirko Panifer – na prošlom i predprošlom vijeću postavio pitanje  da li je netko od 
komunalnih redara bio kod Spliće radi onog teleta (velikog psa). 
 
Načelnik – bili i u svom dvorištu može držati što hoće. 
 
Mirko Panifer – kada se ide u župni ured, ne može se proći od mačjeg izmeta. Dvadeset pet 
mačaka je nabrojano kod gospođe u dvorištu. Što se može napraviti. 
 
Načelnik – zna za problem i treba s gospođom razgovarati. 
 
Josip Hamp – održavanje jaraka, tema o kojoj bi se dalo razmišljati, tko mora održavati. Po 
ovoj izmjeri više nije vlasnik jarka. Jarak nije moj. Ako nije moj nije niti od cijele ulice. 
 
Načelnik – ima dosta pitanja, od košnje, održavanja jaraka. Zakon kaže da si dužan pokositi 
ispred svoje kuće, kao i očistiti led. Radićeva ulica je županijska cesta, zašto ju mi moramo 
održavati i osvijetliti na svakom stupu. 
 
Zlatko Šidak – ako bi se do subote mogao riješiti križ u Šibovcu. 
 
Načelnik – dimenzije? 
 
Načelnik -  nije bitno, samo da bude do subote. 
 
Afaranjo Mik – pohvala komunalnih djelatnicima za  put koji su napravili u Tješinskovom 
sokaku. 
 
Marija Miler – u Kipu je bio križ prije dvije godine. 
 
Načelnik – križ je napravljen samo treba odrediti gdje bi se stavio, budući da bi križ trebalo 
postaviti na polovici groblja između katoličkog i pravoslavnog dijela. 
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Ludvik Supan – prije Sisveta kod košnje groblja, na grobove je nabacana trava. Kada su dečki 
kosili groblje i rekao im je da se okrenu da se toliko ne nabaca na grobove, rekli su da ih on 
neće učiti pameti. Da li se može nešto napraviti. 
 
Juraić Stjepan – ovisi kada su kosili, ako je mokro i kišovito više se nabaca. 
 
Darko Rendić - zvanično, što se dešava na grobljima sa vazama. 
 
Načelnik – prema zadnjim informacijama policije negdje 55-56 grobova je oskrnavljeno. 
Vaze koštaju od 200 do 700 kuna po komadu. Nije samo kod nas već i na okolnim grobljima. 
Prije dvije godine došao je kamiončić i počeli su skidati oluke. Jedna gospođa bila je na 
groblju i zvala i nestali su.  Policija je bila prije neki dan i rečeno je da će se groblje 
zaključavati za vozila. Policija je rekla da imaju dvoje-troje sumnjivih i prate ih.  
 
 
 
Budući da više nije bilo pitanja, sjednica završila  u 21,35. 
 
 
 
 
 
             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               
                                                                         
_________________________                                             _________________________                                                                                      
    (Stjepan Juraić, ing.str.)                                                                (Vlasta Vončina) 
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