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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-05/20-01/4 

UR. BROJ: 2111/04-01-20-2  

Sirač, 01.06.2020. 

 

ZAPISNIK 28. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA 

održane dana 01.06.2020. godine u  Hrvatskom domu s početkom u 20,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Kornelija Horina, Josip Hamp, Stjepan Juraić, Tomislav Petrušić, Liduška Marin, Darko 

Rendić,  Ankica Markalaus, Željko Stjepanović Zoran Polenus, Ivica Supan, Anita Novak, Denis 

Orčik 

 

ODSUTNI:  / 

 

POZVANI: Branimir Miler - načelnik,  Igor Supan – zamjenik načelnika, Marijana Weiser, Ivana 

Jerman, Marija Miler, predstavnici Darkoma Ivana Djedobić i Boro Karačić 

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 27. sjednice, (zapisnik u privitku), 

2. Donošenje Odluke o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone 

Lanara u Siraču (Odluka u privitku), 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 

2019. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni program, Program 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne 

infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na 

korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), Program javnih potreba 

u području djelovanja civilnog društva  i obrazloženje (materijal u privitku), 

4. Financijsko izvješće Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač (materijal u privitku), 

5. Financijsko izvješće za Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač (materijal u privitku), 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski 

program, Kulturni program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program 

utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška 

sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 

izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH), Program javnih potreba u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje 

(materijal u privitku), 

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanje za 2019. godinu (materijal u privitku), 

8. Pitanja i prijedlozi. 



 2 

Načelnik – predlaže dopunu Dnevnog reda sa točkom:  

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska 

strateškog partnera prodajom 100 % udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva 

Darkom distribucija plina d.o.o. 

Predlaže se novi Dnevni red sa dopunom 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 27. sjednice, (zapisnik u privitku), 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka 

pronalaska strateškog partnera prodajom 100 % udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu 

društva Darkom distribucija plina d.o.o. 
3. Donošenje Odluke o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke 

zone Lanara u Siraču (Odluka u privitku), 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni program, 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne 

infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje 

bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), Program javnih potreba u području 

djelovanja civilnog društva  i obrazloženje (materijal u privitku), 

5. Financijsko izvješće Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač (materijal u privitku), 

6. Financijsko izvješće za Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač (materijal u privitku), 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski 

program, Kulturni program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program 

održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na 

korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), Program javnih potreba u 

području djelovanja civilnog društva i obrazloženje (materijal u privitku), 

8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanje za 2019. godinu (materijal u privitku), 

9. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 27. sjednice 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO, sa 12 glasova ZA prihvaća se Dnevni red sa dopunom 

Ad. 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka 

pronalaska strateškog partnera prodajom 100 % udjela društva Darkom d.o.o. u 

kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o. 

 

Načelnik – u zadnjih nekoliko godina, Darkom se susreće sa gubitkom na plinskoj mreži, jer mreža 

traži obnovu, ali nema sredstava. Došlo se do zaključka da se plinska mreža stavi na tržište, kako to 

rade i drugi. Od sljedeće godine plin će se moći kupovati na slobodnom tržištu.  

Ekonomski gledajući, ispada da se svake godine moraju sanirati gubitci. Načelnici i gradonačelnici 

donijeli su odluku da, kako su napravili drugi, tako će i oni.  

1993. godine, kada su se općine razdvajale od grada Daruvara, potpisan je sporazum, a i sada bi 

trebalo tako biti, da sva imovina koja se nalazi na području općine pripadne općini. 1993. godine 

općina je ostala oštećena i ne želi da se to ponovno desi. 

Ivana Djedović – tražim se da vijeće donese odluku ili zaključak o prethodnoj suglasnosti na 
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pokretanju postupka pronalaska strateškog partnera prodajom 100 % udjela društva Darkom 

d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o. 

Sagledavajući poslovanje tvrtke Darkoma i Darkom distribucije plina za 2019. godinu, koji 

su uzrokovani negativnim financijskim rezultatima poslovanje djelatnosti opskrbom plinom i 

distribucijom plinom i iznimno lošim stanjem dotrajale plinske mreže već u nazad 10 godina 

i više, te uzimajući u obzir da je tržište plina za industriju i gospodarstvo liberalizirano i 

slijedi liberalizacija plina za kućanstva u travnju 2021. godine, odnosno kada vlada donese tu 

odluku, i s obzirom na analizu tržišta  plina i smjernice poslovanja  društva Darkom 

distribucija plina , koju je naručio grad Daruvar, i ta analiza je izrađena, na temelju toga je 

Uprava Darkoma predložila članovima Skupštine Darkoma pokretanje postupka pronalaska 

strateškog partnera, u kratko, prijedlog za prodaju plina, a glavni cilj je da se održi 

poslovanje Darkom distribucije plina i očuvanja postojećih radnih mjesta. Poslan je dopis da 

općine i grad donesu te odgovarajuće odluke. Kroz tri glavne točke objasnit će zašto su dali 

taj prijedlog, uvažavajući činjenicu da cijela 2018. i 2019. godina je bila na skupštinama i 

vodila se rasprava oko plinskog biznisa i kako dalje, s obzirom da distribucija generira 

određeni gubitak i što je dalje to je intenzivniji.  

1. Liberalizacija tržišta plina – tržište opskrbe plina za industrije liberalizirano je od 

2012. godine, intenzivno od 2015. godine i to je dovelo do pojave novih tvrtki na 

tržištu, koje se bave isključivo plinom, a kućanstva će se liberalizirati tijekom 2021. 

godine, što znači da HEP više neće biti veleprodajni opskrbljivač, što će otežati 

malim distributerima i opskrbljivačima koji su u vlasništvu općina i gradova jer se 

teško nose sa određivanjem cijene u odnosu na veće specijalizirane tvrtke. Dolazi do 

konsolidacije, gdje veće tvrtke kupuju manje i udružuju i šire svoja područja 

djelovanja. Sve tvrtke za opskrbu plinom na području RH će imati mogućnost 

ugovoriti opskrbu plinom sa svakim kućanstvom, tako i sa industrijom, a na količine 

koje nudi Darkom, neće moći postići takvu cijenu. 

2. Gubitci na plinskoj mreži – kako Darkom, tako i Darkom distribucija plina, dio 

plinske mreže je u vlasništvu, a dio je ostao u vlasništvu grada Daruvara, a dio u 

vlasništvu  općine Sirač. Gubitak na plinskoj mreži prošle godine bio je oko 10 %, 

što je uglavnom zbog starosti čelične plinske mreže, koja nije pravovremeno 

zamijenjena u onom opsegu u kojem je trebalo. To iziskuje višemilijunsko ulaganje 

od strane vlasnika. Zbog liberalizacije i gubitaka, cijena s kojom se društvo javlja na 

natječaje, mora se uvećati za te gubitke i s tim su manje konkurentni. 

3. Tarifne stavke – u Narodnim novinama 127/17  HER-a je, za razdoblje od 2018. do 

2021. objavila odluku o iznosu tarifnih stavki i Darkom distribucija plina ima najniže 

tarifne stavke, što od 2018. godine do 2021. godine na godišnjoj razini znači manje 

prihode od 150.000 do 200.000 kuna godišnje. Sa tim tarifnim stavkama gubitak se 

povećava.  

S obzirom na liberalizaciju tržišta, JLS koje su vlasnici firmi koje se bave distribucijom i 

opskrbom plina su donijele odluke i sprovele, kao npr. grad Virovitica, Koprivnica, 

Krapina…. 

 

Stjepan Juraić – u jednoj od stavaka Sporazuma stoji da suvlasnici Darkoma pokrivaju i 

eventualne  nastale gubitke. Jedino je Općina Sirač plaćala zamjenu mreže i grad ono malo 

što je izmijenjeno. Sigurno je da će se inzistirati na pravičnoj naknadi.  

Problem je što grad Daruvar nije ulagao u plinsku mrežu. Općina Sirač relativno puno je 

uložila. 

Načelnik je već rekao da što je na čijem terenu to je njegovo, a vodozahvat i prečistač pitke 

vode je terenu općine Sirač.  

 

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali Boro Karačić, Ivana Djedović, Denis Orčik, Josip 

Hamp, Ivica Supan, Tomislav Petrušić, Zoran Polenus, Darko Rendić, Marija Miler. 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se  Odluka o davanju 

prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog partnera 

prodajom 100 % udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija 

plina d.o.o. 

Uvjet je da se vodi računa o tome koliko je Općina Sirač investirala i inzistira se na 

pravičnoj naknadi 

 

Ad. 3. Donošenje Odluke o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

Poduzetničke zone Lanara u Siraču 

Vlasta Bokulić – budući su se stekli uvjeti i ukazala se potreba za zemljištem u Poduzetničkoj zoni 

Lanara koja iziskuju promjenu UPU-a Lanara,, potrebno je donijeti Odluku o izradi I. izmjene i 

dopune Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Lanara u Siraču. 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o izradi I. izmjene i 

dopune Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Lanara u Siraču 

Ad. 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni program, 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne 

infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje 

bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), Program javnih potreba u području 

djelovanja civilnog društva  i obrazloženje  

 

Marija Miler - plan je 14.061.580,00, ostvarenje 12.926.173,64, rashodi 12.066.370,05, višak 

prihoda 892.357,16. 

U kratko objasnila Godišnji izvještaj. 

Načelnik – u kratko objašnjava najbitnije stavke. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o prihvaćanju 

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni 

program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja 

komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i 

davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), Program 

javnih potreba u području djelovanja civilnog društva  i obrazloženje  

 

Ad. 5. Financijsko izvješće Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se Financijsko izvješće 

Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač 

 

Ad. 6. Financijsko izvješće za Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća Financijsko izvješće za 

Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač 
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Ad. 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, sa programima (Socijalni program, 

Sportski program, Kulturni program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog 

doprinosa, Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, 

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), Program javnih potreba u području djelovanja 

civilnog društva i obrazloženje 

 

Marija Miler u kratko objašnjava. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluke o prihvaćanju 

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni 

program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja 

komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i 

davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH), Program 

javnih potreba u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje 

 

Ad. 8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanje za 2019. godinu 

 

Marija Miler – u kratko pročitala i objasnila. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o raspodjeli 

rezultata poslovanje za 2019. godinu 

 

Ad.9. Pitanja i prijedlozi 

 

Marijana Weiser – Prijedlog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem stavljen je na javno 

Savjetovanje I Jani uvid. Paralelno je pokrenut postupak utjecaja na ekološku mrežu koji je poslan 

Ministarstvu okoliša, koje je zahtijevao da se određene čestice moraju isključiti iz programa, s 

obzirom da se na njima nalaze neke zaštićene biljne i životinjske vrste. U novom Programu izvučene 

su te čestice i ponovno je Program stavljen na javni uvid. 

U kratko objasnila proceduru donošenja Programa.  

 

Načelnik – I. faza u Kipu je završena, kao i pomoćna zgrada. 

 

Josip Hamp – moli u ime Upravnog vijeća KOMUS-a da se donese Odluka o prodaji traktorske 

cisterne creine, a vijeće treba dati suglasnost na otuđenje imovine. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o prodaji traktorske 

cisterne creine 

 

 

Denis Orčik – do kuda se došlo sa pravilnicima o poticanju gospodarstva i potpora za mlade obitelji. 

 

Marijana Weiser – trebalo je već biti gotovo ali zbog cijele situacije koja se desila, imali smo jako 

puno posla oko propusnica, oko svega toga, sve je malo stavljeno van posla, počela ga raditi ovaj 

tjedan, vjeruje da bi kroz tjedan dana mogla završiti. Problem je što ima natječaje, nabave i procjene 

štete, redi se na tome, to je prioritet i prioritet je pravilnik o kupnji kuća za mlade obitelji. Kroz 

petnaestak dana bit će napravljeno i stavljeno 30 dana na javno savjetovanje i onda ide na vijeće. 
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Ivica Supan – da li se može dobiti izvješće civilne zaštite o propusnicama i situacije oko korone. 

 

Anita Novak – gdje se mogu ljudi iz Šibovca obratiti za izgradnju novog voda plina za Šibovac 

 

 

 

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 22,00 sati. 

 

 

             Predsjednik:                                                                              Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                                   _________________________                                                                                      

 

    (Stjepan Juraić, ing.str.)                                                                    (Vlasta Bokulić) 


