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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 021-05/18-01/
UR. BROJ: 2111/04-01-18-2
Sirač, 01.03.2018.7.

ZAPISNIK 5.
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA
održane dana 01.03.2018. godine u prostorijama
Općine Sirač s početkom u 18,00 sati
PRISUTNI: Denis Orčik, Ivica Supan, Kornelija Horina, Markalaus Anica, Darko Rendić, Josip
Hamp, Željko Stjepanović, Stjepan Juraić, Zoran Polenus, Liduška Marin, Anita Novak,
ODSUTNI: Tomislav Petrušić
POZVANI: Branimir Miler - načelnik, Igor Supan – zamjenik načelnika, Marijana Weiser, Marija
Miler, Nikolina Kreuzer (vježbenica), Radio Daruvar - Irena Lasta
VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina
Predsjednik vijeća Stjepan Juraić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4. sjednice, (zapisnik u privitku),
2. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu (materijal u privitku),
3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač (materijal u
privitku)
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sirač
(materijal u privitku),
5. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi
na opskrbu električnom energijom, (materijal u privitku),
6. Donošenja Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta,
(materijal u privitku)
7. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba, (materijal u
privitku)
8. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Sirač (Blatna) (materijal u privitku),
9. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju komorne sušare (materijal u
privitku)
10. Donošenje Odluke o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač (materijal u privitku)
11. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2017. godinu (materijal
u privitku)
12. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2018. godinu (materijal
u privitku)
13. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za
razdoblje od 2018. – 2021. godine (materijal u privitku)
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14. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog
načelnika i Zamjenika općinskog načelnika (materijal u privitku)
15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća (materijal u privitku)
16. Zahtjev za oslobađanje ili djelomično plaćanje komunalnog doprinosa – Ivana Krilčić
(materijal u privitku)
17. Zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa – Andreja Pulić (materijal u
privitku)
18. Pitanja i prijedlozi.
Načelnik predlaže da se u Dnevni red doda i točka Izbori za mjesne odbore, a vijeće bi
trebalo donijeti Odluku.
Marijana Weiser – informacija što traži Ured državne uprave za ispravak.
Josip Hamp – prijedlog vezano za Dnevni red, da se točka 2. Rebalans i točka 15. Donošenje
Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka
i nezavisnih članova Općinskog vijeća, spoje u jednu, kada se već radi rebalans zagovara da
se ova stavka za političke stranke poveća.
I drugo pitanje je zaštu su u Dnevnom redu točke 16. i 17. jer nisu u nadležnosti vijeća.
Marijana Weiser – Odluka o komunalnom doprinosu, kod obročnog plaćanja, komunalni
doprinos je obračunat, i iznosi je 1.900 kuna. Njima je to puno za platiti i tražili su obročnu
otplatu. Odluka o komunalnom doprinosu predviđa da može ići obročna otplata, ali prvi
obrok mora biti 25 %, a 5.000 kuna je svaki sljedeći obrok, i ne može se donijeti ništa bez
odluke vijeća. Trebala bi se mijenjati Odluka o komunalnom doprinosu što nema smisla jer je
novi Zakon u izradi.
Josip Hamp – bez mijenjanja odluke ne može se ništa napraviti, ali odluka postoji i treba se
primjenjivati.
Marijana Weiser -može se odgovoriti da ne može obročna otplata.
Darko Rendić – smatra da se treba raspravljati, treba se pridržavati odluka, ali se treba što više
raspravljati s obzirom da će se uskoro Odluka mijenjati.
Denis Orčik – pitanje je da li se može donijeti takva odluka.
Stjepan Juraić – nakon odluka o stipendija, u socijalnim slučajevima, ako je ispravno, da li je
humano, ljudski. Trebalo bi se gledati i socijalnu stranu ljudi i izlaziti im u susret koliko se
može. U cilju zadržavanja ljudi ovdje trebat će se izaći u susret ljudima.
Ivica Supan – u vezi pravilnika o stipendija, napravio mnoge stvari i kada bude na redu
predložit će izmjene.
Stjepan Juraić – predlaže da točka 15. bude točka 2., točke 2 točka 3. i tako dalje, te predlaže
sljedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4. sjednice, (zapisnik u privitku),
2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća (materijal u privitku)
3. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu (materijal u privitku),
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4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač (materijal
u privitku)
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sirač (materijal u privitku),
6. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi
na opskrbu električnom energijom, (materijal u privitku),
7. Donošenja Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih
cesta, (materijal u privitku)
8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba, (materijal u
privitku)
9. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Sirač (Blatna) (materijal u privitku),
10. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju komorne sušare (materijal
u privitku)
11. Donošenje Odluke o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova
i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač (materijal u privitku)
12. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2017. godinu
(materijal u privitku)
13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2018. godinu
(materijal u privitku)
14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za
razdoblje od 2018. – 2021. godine (materijal u privitku)
15. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog
načelnika i Zamjenika općinskog načelnika (materijal u privitku)
16. Zahtjev za oslobađanje ili djelomično plaćanje komunalnog doprinosa – Ivana Krilčić
(materijal u privitku)
17. Zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa – Andreja Pulić (materijal u
privitku)
18. Donošenje Odluke za izbore za mjesne odbore
19. Pitanja i prijedlozi.
.
ZAKLJUČAK: Dnevni red sa izmjenom JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaćen.

Načelnik – prošli put je bilo pitanje za rušenje kuća, kontaktirao je Pakrac, oni
će to raditi u jesen, aktiviraju inženjeriju, povezat će se s njima, treba doći do
adresa tih ljudi i moli za pomoć.
Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 4. sjednice
ZAKLJUČAK: Skraćeni zapisnik se JEDNOGLASNO prihvaća sa 11 glasova ZA
Ad. 2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Marijana Weiser – sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe
Općinsko vijeće je dužno početkom svake godine rasporediti sredstva planirana u proračunu
za redovno financiranje političkih stranaka. U proračunu je ukupno planirano 14.880,00 i
raspoređeni su prema priloženoj tablici.
Josip Hamp – predloženi iznos relativno je mali i smatra da se taj iznos po vijećniku treba
povećati. Smatra da je iznos od 1.200 kn po članu skroman i predlaže da to ide do 2.000,00
kuna po članu.
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Marija Miler – može se razmišljati o tome ali kroz sljedeći rebalans proračuna. Ovaj rebalans
ciljano je rađen jer se nije mogla napraviti preraspodjela sredstava i ostavljen je proračun
unutar plana.
Stjepan Juraić - predlaže da se donese odluka i da se povećanje uvrsti u sljedeći rebalans.
ZAKLJUČAK: Sa 10 glasova ZA i 1 protiv (Anica Markalaus), donosi se Odluka da će
se prilikom donošenja sljedećeg rebalansa, iznos za redovno financiranje političkih
stranaka povećati na 2.000 kuna po vijećniku i sukladno zakonu 10 % uvećanje za
zastupljenost.
Ad. 3. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu
Marija Miler – proračun ostaje isti, rashodi poslovanja su se smanjili za 86.000,00, a povećali
su se rashodi za nefinancijsku imovinu 86.000,00. U kratko obrazlaže detalje izmjene prema
priloženim materijalima.
Igor Supan. – vezano za Vatrogasnu zajednicu, iznos je smanjen jer je bilo planirano za
fasadu i stolariju. Država je krenula u nove izmjene tog zakona za raspisivanje natječaja i
najranije bi mogao biti u 4. kvartalu ove godine. Kada bude natječaj povući će se sredstva.
Što se tiče civilne zaštite, Stožer mora do 4. mjeseca donijeti Procjenu ugroženosti od velikih
nesreća, a do 6. mjeseca Plan djelovanja civilne zaštite. Taj dokument moraju pisati nadležne
institucije koje su dobile certifikat, a najjeftinija ponuda je 19.000,00 kuna.
Josip Hamp – najveće povećanje je kod kombi vozila, moli obrazloženje.
Načelnik – kombi je registriran do 7. mjeseca, na tehničkom je rečeno da ga više neće puštati,
da nije za registraciju i da u njega treba uložiti. S obzirom da se odlazi na košnju gdje nema
nadstrešnica, kada počne kiša mogu ući u kombi. U kombi stave i kosilicu. Pristigle su tri
ponude i uzet će se kombi koji je istih gabarita kao i ovaj sadašnji.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se I. Izmjena i dopuna
Proračuna za 2018. godinu
Ad.4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sirač
Marijana Weiser – krajem prošle godine donesene su Izmjene i dopune zakona o lokalnog
područnoj i regionalnoj samoupravi. Sukladno tim izmjenama dužni smo uskladiti i naše
statute. Značajne izmjene koje su se desile tim zakonom je da član predstavničkog tijela ima
pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanju u radu predstavničkog tijela
i njegovih radnih tijela, da obvezu prisustva sjednicama ima i zamjenik načelnika, te ostale
tehničke izmjene koje su dostavljene u materijalima.
Članak 1.
U Statutu Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj
19/09, 06/10, 03/13) u članku 19. stavku 4. riječi "Općinsko vijeće dostavit će" zamjenjuju se
riječima "predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti", a brojka "8" zamjenjuje se
brojkom "30".
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Članak 2.
U članku 20. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Sirač,
- 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača
upisanih u popis birača Općine Sirač, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom
24. stavkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se
odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini."
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji
je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća."
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojka "12" zamjenjuje se brojkom "6".
Iza stavka 6. koji postaje stavak 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:
"Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se utvrđuje provedba
referenduma."
Članak 3.
U članku 32. stavku 1. točci 7. iza riječi "te" dodaje se riječ "drugom", a riječ
"ostalom" briše se, riječi "raspolaganju ostalom" zamjenjuju se riječima "drugom
raspolaganju".
Članak 4.
U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora
koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
Općinskog vijeća sukladno zakonskim odredbama.".
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno
zakonskim odredbama.".
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
"Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.".
Članak 5.
U članku 51.a stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:
"- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Sirač i drugom
raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000
kuna, ako je stjecanje i otuđivanje te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima."
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U stavku 2. riječi "službenom glasilu" zamjenjuju se riječima "prvom broju službenog
glasila koji slijedi nakon donošenja te odluke".
Članak 6.
U članku 57. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja
dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.".
Članak 7.
U članku 64. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima Općine Sirač obavljaju službenici i
namještenici. Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade,
a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.".
Članak 8.
U članku 70 u stavku 1. riječi "organizacije i udruženja građana" zamjenjuju se
riječima "članovi Općinskog vijeća“.
U stavku 2. riječi "njihove organizacije i udruženja" zamjenjuju se riječima "članovi
Općinskog vijeća"
Članak 9.
Članak 85. mijenja se i glasi:
"Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, te na
njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo
krši statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.".
Članak 10.
U članku 87. riječ "domaćina" zamjenjuje se riječju "gospodara".
Članak 11.
U članku 88. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi "udio u zajedničkom porezu".
U točki 7. riječi "i dotacija" brišu se.
Članak 12.
Članak 91. mijenja se i glasi:
"Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog
proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.".
Članak 13.
Iza članka 91 dodaju se novi članak 91.a i 91.b koji glase:
"Članak 91.a
Ako općinski načelnik, ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog
prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog
načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku
od 45 dana od dana stupanja na dužnost.
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Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od
dana kada ga je općinski načelnik predložio vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1.
ovoga članka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni
općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
od 8 dana od dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana
primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i
razriješenom općinskom načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u "Narodnim
novinama".
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati
prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u "Narodnim novinama".
Članak 91.b
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine
Sirač i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca
Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik, nije
razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih
rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka
sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali
razmjerno razdoblju za koje se donosi.".
Članak 14.
U članku 97. riječi "obavlja nadzor nad zakonitošću" zamjenjuju se riječima "nadzire
zakonitost".
Članak 15.
U članku 100.a u stavku 1. dodaje se nova točka 6 koja glasi:
"- ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o
privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka prijevremenog
financiranja, osim u slučaju iz članka 91.a stavka 1. ovog Statuta"
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Članak 16.
Članak 100.b mijenja se i glasi:
"Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko
vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim:
- ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u članku 100.a stavku 1. točki
6. ovog Statuta novoizabrano Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od
konstituiranja,
- ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku iz članka 91.a stavka 4. ovog Statuta.".
Članak 17.
Iza članka 100.b dodaje se novi članak 100.c koji glasi:
"100.c
Postupak imenovanja, odnosno razrješenja, prava i obveze povjerenika Vlade utvrđuju
se posebnim zakonom."
Članak 18.
U članku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim
se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana
objave.“.
Članak 19.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od
dana objave, a objaviti će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.
Josip Hamp – članak 4 kaže: Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, što to
zapravo znači. Po tome ispada da općina treba refundirati.
Načelnik – za civilnu zaštitu problem je okupiti ljude jer ljudi rade i ne mogu doći.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Statutarna odluka o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Sirač
Ad. 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Sirač
Marijana Weiser - u Poslovniku Općinskog vijeća Općine Sirač (Županijski glasnik
Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 03/13) u članak 32. stavak 1. i 2. mijenjaju se i
glase:
"Općinski načelnik i njegov zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća."
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.
U članku 48. stavku 1. riječi "danom objave" zamjenjuju se riječima "prvog dana od dana
objave".
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o izmjenama i
dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sirač
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Ad. 6. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se
odnosi na opskrbu električnom energijom
Marijana Weiser - temeljem provedenog javnog natječaja, komunalna djelatnost javne
rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom pristigle su dvije ponude: HEPOpskrbi d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379 i Proenergy d.o.o.,
Josipa Marohnića 1, Zagreb, OIB: 63962176928.
Analizom je utvrđeno da ponude ispunjavaju sve uvjete propisane javnim natječajem
Nakon primjene kriterija odabira najpovoljnije ponude, ponude su rangirane na sljedeći
način:
1. HEP-Opskrba d.o.o.- ukupna cijena ponude s PDV-om 161.987,20 kn
2. Proenergy d.o.o. – ukupna cijena ponude s PDV-om 210.420,13 kn
Ponuda HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, je
prihvatljiva ponuda sa najnižom ukupnom cijenom slijedom čega se komunalna djelatnost
javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom povjerava se na rok od 2
(dvije) godine, počevši od dana zaključenja ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o povjeravanju
komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom
HEP-Opskrba d.o.o.- ukupna cijena s PDV-om 161.987,20 kn

Ad. 7. Donošenja Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih cesta
Marijana Weiser – na prošlom vijeću poništen je natječaj i načelnik je ponovno objavio
natječaj 21.02.2018. godine.
Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle sljedeće ponude ponuditelja:
1. Ponuda Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, Tomislavova 90, Sirač, OIB: 74611600873,
pristigla 06.02.2018. godine (310) u 11:05 sati, osobno
2. Ponuda Rambousek obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77,
Daruvar, OIB: 41329376675, pristigla 06.02.2018. godine (312) u 11:17 sati, osobno
3. Ponuda Deming d.o.o., P. Svačića 29, Sirač, OIB: 86680187468, pristigla 06.02.2018.
godine (315) u 13:00 sati, osobno
4. Ponuda Zidarsko-fasaderski i tesarski obrt vl. Ivica Karlović, Požeška 3, Sirač, OIB:
16086798064, pristigla 06.02.2018. godine (317) u 13:55 sati, osobno.
Analizom dostavljenih ponuda utvrđeno je da ponude sadrže svu traženu dokumentaciju.
Usporedbom troškovnika i primjenom mjerila za odabir najpovoljnije ponude utvrđeno je da
svi ponuditelji ispunjavaju uvjete mjerila, te obzirom da se komunalna djelatnost održavanje
nerazvrstanih cesta povjerava temeljem najviše četiri ugovora na rok od 4 godine valjalo bi
prihvatiti sve ponude i sa svima sklopi ugovor.
Načelnik – do sada je bilo dvoje, Krajcer i Karlović, budući da i ovi ostali nabavili strojeve
predlaže se da se prihvati sva četvorica, jer kada ima ugovor sa dvojicom ne može nikoga
drugoga uzeti.
Josip Hamp – konkretno, krpanje udarnih rupa, to ne može nitko drugi osim Karlovića jer ima
svu potrebu opremu, kako će se podijeliti posao.
Načelnik – gleda da svatko iz Sirača dobije posao koji može odraditi. Karlović će asfaltirati,
netko će drugi betonirati, netko će prevoziti.
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ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o povjeravanju
komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cest:
- Krajceru d.o.o. za prijevoz i usluge, Tomislavova 90, Sirač, OIB: 74611600873,
- Rambousek obrtu za prijevoz i trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77,
Daruvar, OIB: 41329376675,
- Demingu d.o.o., Petra Svačića 29, Sirač, OIB: 86680187468
- Zidarsko-fasaderskom i tesarskom obrtu vl. Ivica Karlović, Požeška 3, Sirač, OIB:
16086798064.
Ad. 8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba,
Marijana Weiser – raspisan je natječaj za povjeravanje komunalne djelatnosti zimska služba,
pristigle se četiri ponude:
1. Ponuda Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, Tomislavova 90, Sirač, OIB: 74611600873,
pristigla 06.02.2018. godine (309) u 11:05 sati, osobno
2. Ponuda Rambousek obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77,
Daruvar, OIB: 41329376675, pristigla 06.02.2018. godine (311) u 11:17 sati, osobno
3. Ponuda Deming d.o.o., P. Svačića 29, Sirač, OIB: 86680187468, pristigla 06.02.2018.
godine (314) u 13:00 sati, osobno
4. Ponuda Zidarsko-fasaderski i tesarski obrt vl. Ivica Karlović, Požeška 3, Sirač, OIB:
16086798064, pristigla 06.02.2018. godine (316) u 13:55 sati, osobno
Natječaj se razlikovao od prethodno jer se decidirano tražilo da dokažu stručnu i tehničku
opremljenost.
Iz dokumenata je vidljivo da je Krajcer d.o.o. dokazao sve traženo iz natječaja. Rambousek
obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77 nije dokazao da ima posipač,
Deming d.o.o., P. Svačića 29, Sirač nije dokazao da ima ralicu i posipač, i Zidarsko-fasaderski
i tesarski obrt vl. Ivica Karlović, Požeška 3, Sirač, nije dostavio dokaze.
Usporedbom je utvrđeno da su cjenici identični.
Načelnik – zadnji put se nije donijela odluka jer su bili u istom stanju kao i sada. Nakon toga
održan je sa svima sastanak, a oni bi se opremili kada bi znali da će dobiti posao. Natječaj je
raspisan, oni nisu ništa dokazali. Nije za jednoga jer neće moći zadovoljiti. Ima četiri
prioriteta. Bilo bi idealno da ih bude četvero.
Ivica Supan – Frankopanska ulica je specifična. Čistit je došao stroj od Karlovića, prvo je
došao bez lanceva, ugazio je sve. Kada čisti Krajcer nikada nije bilo problema. Prođe
Karlović i za pola sata ide Krajcer i posipava.
Josip Hamp – zimska služba je specifična. Teško je nabaviti mehanizaciju pod pretpostavkom
a li ću raditi ili neću raditi. Da li imamo riješene prioritete? Neka Krajcer d.o.o. preuzme
zimsku službu. Ako se on može obvezati da može odraditi zimsku službu, ne bi trebalo biti
bitno koga će on još angažirati. Potrebno je samo pratiti kako odrađuje posao.
Načelnik – tehnički su četiri prioriteta: Barica, Borki, Šibovac i onda tek Sirač – Pijanovo
brdo i ostalo. Problem je što se strojevi i pokvare.
Darko Rendić – u tome je najbitnija garancija za izvedene radove. Moraju dati garanciju da to
očiste kritične točke u selu u najkraćem vremenu.
Stjepan Juraić – ispravno je ralica pa rasipač.
Zoran Polenus – trebaju se osposobiti, ako se već baviš time trebaš se i osposobiti.
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Stjepan Juraić – odluka bi bila da se za sada sklopi ugovor sa Krajcerom, a još barem jedan da
se opremi.
Josip Hamp – potrebno je postaviti prioritete.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se sljedeća Odluka: Prihvaćena je
Ponuda Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, Tomislavova 90, Sirač, OIB: 74611600873, dok će se
ponuditelji Rambousek obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77,
Daruvar, OIB: 41329376675, Deming d.o.o., Sirač, P. Svačića 29, OIB: 86680187468 i Zidarskofasaderski i tesarski obrt vl. Ivica Karlović, Sirač, Požeška 3, OIB: 16086798064 pozvati na
dostavu dodatne dokumentacije iz koje će biti vidljivo ispunjenje stručne i tehničke
osposobljenosti u cijelosti. Ponuditelju koji dokaže ispunjenje stručne i tehničke opremljenosti u
cijelosti prihvatiti će se ponuda.

Ad. 9. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Sirač
Marijana Weiser – vijeće je u 11 mjesecu 2016. godine donijelo odluku o raspisivanju
natječaj, nije pristigla ni jedna ponuda, pa je natječaj poništen i vijeće je smanjilo cijenu sa 4
kune na 2 kune i ukinula se obveza da se moraju zasaditi šljive, već je samo dana prednost
prilikom kupnje. Sukladno toj odluci vijeća raspisan je natječaj i kao što je vidljivo iz
prijedloga odluke na natječaj ponovno nije pristigla ni jedna ponuda i slijedom toga prijedlog
je da se natječaj poništi.
Odluka se poništava a pitanje je da li da se raspiše ponovno.
Stjepan Juraić - da li je uopće netko zainteresiran, ili je cijena previsoka.
Načelnik – cijena je 2 kune i više ne ide dolje. Tražio je Kufner za šljive, Kepić za ovce i
lovci i na kraju se nitko nije javio.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o poništenju javnog
natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač.
Ad. 10. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju komorne sušare
Načelnik – trebalo bi raspisati ponovno natječaj i dati u javna glasila.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o poništenju javnog
natječaja za prodaju komorne sušare i raspisati novi natječaj pod istim uvjetima,
objaviti u Večernjem listu. Natječaj traje 30 dana .
Ad. 11. Donošenje Odluke o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač
Marijana Weiser - ponovno je raspisan javni poziv, nije pristigla niti jedna kandidatura i ne
može se imenovati Savjet mladih.
Načelnik – što kaže zakon?
Marijana Weiser – zakon kaže da moramo imati Savjet mladih.
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Darko Rendić – razgovarao je sa puno ljudi, kada vide što sve i kako treba nitko neće. Jedino
je sada jednostavnije što se preko sustava e-građani mogu dokumenti izvaditi preko interneta.
Svi bi kada bi ih netko samo stavio tamo i gotovo. Malo su uvjeti rigorozni. I problem je što
ih treba imati 14 ljudi, a ne može se naći niti 7 koji bi se prihvatili toga.
Igor Supan, zamjenik načelnika – mladih ima ali mladi ne žele, a onih koji žele jako je malo.
Načelnik – predlaže da se napiše da je raspisano dva puta, da se nitko nije javio i da se stavi u
mirovanje.
Igor Supan, zamjenik načelnika – poslati upit i obrazložiti da se raspisalo, da se nitko nije
javio, i tražiti upute.
Ivica Supan – odgovorit će da je to potrebno napraviti. Za to je da se raspiše natječaj.
Denis Orčik – možda da se traži da broj članova bude manji.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o poništenju javnog
poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Sirač, te će se tražiti mišljenje o daljnjem postupanju.
Ad. 12. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2017. godinu
Igor Supan, zamjenik načelnika – dvanaesta i trinaesta točka vezane su uz Civilnu zaštitu,
kojega je on načelnik stožera. Svake godine donosi se ta tri akta zato što se to mora i od svega
je najvažnije što je tu Josip Hamp iz vatrogastva i ako ima nekih nepravilnosti da se ispravi
prije nego što ide u objavu.
Josip Hamp – stanje je takvo kakvo je i nema se što dodati. Osmišljene su određene obaveze
na lokalnoj razini, angažiranje snaga i svega ali nisu riješili sistemsko pitanje, kako ljude
dobiti u postrojbu, odnosno koja oni prava imaju i kako ih angažirati. Civilna zaštita je
napravila to da je proglasila operativnim snagama vatrogasne snage, i vatrogasci su danas
jedine operativne snage.
Igor Supan, zamjenik načelnika – u Procjeni u zaštiti od velikih nesreća i Planom djelovanja
Civilne zaštite biti mogućnost da ne bude povjerenika, nego samo stožer, jer u suprotnom će
se 30-40 tisuća i za taj segment odvajati.
U analizi je svake godine jedno te isto, osim što se sa Vatrogasnom zajednicom i Javnom
vatrogasnom zajednicom komunicira da se vidi koje intervencije su imali i koje su vježbe
odradili, i promjena je financiranje iz proračuna. Ostalo je manje-više isto.
Stjepan Juraić – ovo što radi vojska trebala bi raditi civilna zaštita.
Josip Hamp – problem je što iza svega stoje novci. Sve je prebačeno na lokalnu samoupravu.
Tehnički je sve stvar dogovora, a digli su roke od novac i digli su ruke od administracije.
Poziv za mobilizaciju nije obvezujući.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Analiza stanja sustava civilne
zaštite Općine Sirač za 2017. godinu
Ad.13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2018. godinu
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Igor Supan, zamjenik načelnika – plan je što će se ove godine, koje vježbe planira Javna
vatrogasna postrojba i koliko je planirano u proračunu.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite Općine Sirač za 2018. godinu
Ad. 14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine
Sirač za razdoblje od 2018. – 2021. godine
Igor Supan, zamjenik načelnika – problem je bio jer se proračun donosi do 2020., a Smjernice
se donose do 2021. godine.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donose se Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2018. – 2021. godine
Ad. 15. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće
Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika
Marijana Weiser – sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj područnoj i regionalnoj samoupravi
vijeće odlučuje o osnovici i koeficijentu za obračun plaća općinskog načelnika i njegovog
zamjenika. Prijedlog je da se mijenja samo osnovica za obračun plaće i to sa 3.530 kuna na
3.710 kuna, sve ostalo ostaje isto. Prijedlog je zbog toga što je zadnja izmjena bila 2014.
godine, troškovi života su se povećali što se vidi iz novih Kolektivnih ugovora što u državnim
službama što u javnim službama, povećane su plaće nekih 5-6 %, i u tom smjeru se išlo sa
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o utvrđivanju osnovice i
koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika
Ad. 16. Zahtjev za oslobađanje ili djelomično plaćanje komunalnog doprinosa – Ivana
Krilčić
Ad. 17. Zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa – Andreja Pulić
Marijana Weiser – predlaže da se točka 16. i 17. spoje u jednu.
Radi se o komunalnom doprinosu. Sadašnja odluka o komunalnom doprinosu ne omogućuje
postupanje po ova dva zahtjeva. S obzirom da se radi o građanima i njihovim pravima, to je u
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, ali samu odluku i postupanja JUO donijelo je
vijeće i iz toga razloga je i upućeno na vijeće.
Ivana Krilčić, rođena Petrušić, gradi kuću u ulici Augusta Šenoe, iz dobivene dokumentacije
proizlazi da Ivana Krilčić trenutno prijavljena u Lipovac Majur 14. Sukladno odluci o
komunalnom doprinosu ne može se osloboditi jer nema prebivalište na području Općine
Sirač. Njezin komunalni doprinos iznosi oko 10.000 kuna, to su znatna sredstva i moli da joj
se pomogne.
Kod Andreje Pulić je već objašnjeno, ljudi imaju mala primanja, ali trenutno ne može ići
obročna otplata.
Darko Rendić – Andreja nije napravila zahtjev za oslobađanje dijela?
Marijana Weiser – ona samo traži obročnu otplatu.
Darko Rendić – treba ih uputiti (Pulić) da kao mladi ljudi mogu biti oslobođeno dijela, možda
ne znaju.
13

Josip Hamp – mogla je tražiti oslobođenje.
Darko Rendić – da je poslala zahtjev za oslobođenje, tada vijeće ne treba niti odlučivati o
tome?
Marijana Weiser – ako zadovolji sve uvjete koje je vijeće propisalo, s tim da se ne može
osloboditi 100 %.
A kod Ivane taj uvjet trenutno ne postoji.
Stjepan Juraić – nešto se treba učiniti i pomoći jer trebamo biti uopće sretni da netko hoće
graditi.
Načelnik – kod prostornog plana rečeno je da će se dozvoliti gradnja gdje su temelji. Može se
donijeti odluka da se za gospodarstvenike i za takve slučajeve da se komunalni doprinos ne
plaća ili da se iznos može umanjiti.
Ako se ne gradi neće ništa niti rasti. Ako se omogući da grade bez plaćanja komunalnog
doprinosa ljudi će graditi.
Kada je Baumit trebao graditi halu, u Zagrebu je komunalni doprinos trebao platiti oko
400.000 kuna, vijeće je donijelo odluku o umanjenu i gradili su halu u Siraču. Poslije nisu
tako vratili jer nisu zaposlili ljude iz Sirača. To se događa i sa Suvenirom. Oslobodit će se ako
budu zapošljavali ljude sa naše općine.
Darko Rendić – to ima i sada u odluci, jer kaže da načelnik može osloboditi do 50 %, s tim da
daje prednost zapošljavanja ljudima iz općine Sirač.
Zoran Polenus – gdje ti ljudi rade?
Stjepan Juraić – Krilčići u Njemačkoj, a Pulić u Siraču.
Josip Hamp – kriteriji u državi se stalno mijenja.
Ivica Supan – ako je moguće da vijeće donese odluku da se ti ljudi oslobode, pod uvjetom da
je mjesto prebivališta u na Općini Sirač.
Josip Hamp – je za taj prijedlog, ali bi se trebala mijenjati odluka.
Marijana Weiser – zakon o komunalnom gospodarstvu i komunalnom doprinosu će doživjeti
znatne promjene, i kroz dva tri mjeseca morat će se izmijeniti Odluku o komunalnoj naknadi
i Odluku o komunalnom doprinosu.
Josip Hamp - prijedlog je da se postojeća odluka skine sa dnevnog reda, da se Pulić uputi da
preformulira zahtjev i da traži djelomično oslobođenje, i da se pripremi nova Odluka kada se
izmjeni zakon.
Darko Rendić – a ovi Krilčići ako prijave boravak na Općini Sirač, primjenjuje se isto takva
odluka.
Zoran Polenus – neka se prijavi nositelj zahtjeva i sve je jasno.
ZAKLJUČAK za 16. i 17. točku: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se sljedeća
odluka: Pulić pozvati da izmjene zahtjev za oslobođenje, a Krilčiće pozvati za promjene
prebivalište i da dostave novi zahtjev za oslobođenje. Pripremati izmjenu Odluke
sukladno novom zakonu i težit većem oslobođenju.
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Ad. 18. Donošenje Odluke za izbore za mjesne odbore
Marijana Weiser – kada se odredi da se ide u izbore, izbori se moraju održati u određeno
vrijeme.
Načelnik – neka ne bude ta točka, ali daje na znanje da se razmišlja koga će se staviti u
mjesne odbore u svojim sredinama.
Ad. 19. Pitanja i prijedlozi.
Marijana Weiser – vezano za prošlu sjednicu i donošenje Proračuna i svih programa, upućeno
je u Ured državne uprave u BBŽ na kontrolu, javili su da se napravi ispravka u Proračunu, u
čl. 5 koji kaže da Proračun Općine Sirač za 2018. godinu će se objaviti u Županijskom
glasniku BBŽ, na Internet stranici Općine Sirač, a stupa na snagu osmog dana od dana objave,
a primjenjuje se od 01.01.2018. godine. Trebalo bi ispraviti samo da stupa na snagu
01.01.2018. godine, izostaviti da stupa na snagu osmog dana od dana objave. I kod Programa
utroška naknade za zadržavanja nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, gore
se poziva da se donosi na temelju članka 31. st. 2., a treba biti st. 3., jer je bila jedna izmjena.
Josip Hamp – pitanje vezano oko školskog prijevoza. Šogor ima dijete osmi razred i on
jednom tjedno koristi autobus, ostale dane ga otac vozi. Kada imaju 7. sat, autobus ode, kada
ima nulti sat ne stigne na njega. Ako je to u okviru škole, onda se to treba i riješiti.
Anita Novak – iz Šibovca na nulti sat vozi dva dana jedna mama i dva dana druga mama, i sto
tako idu i po njih.
Načelnik – na stranicama Općine Sirač ima o Planu gospodarenja otpadom
Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 20,07 sati.

Predsjednik:
_________________________
(Stjepan Juraić, ing.str.)

Voditelj zapisnika:
_________________________
(Vlasta Vončina)
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