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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-01/13-01- 09 

UR. BROJ: 2111/04-13-01-02 

Sirač, 10.10.2013. 

 

 

ZAPISNIK 04. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 6. SAZIVA 

održane dana 10.12.2013. godine u  prostorijama 

Općine Sirač s početkom u 18,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Stjepan Juraić, , Zlatko Šidak, Gospova Brkić,  Mirko Panifer,  Franjo Mik,  Josip Hamp, 

Ivica Karlović, Valentino Fogl, Ludvik Supan, Dijana Rajek,  Darko Rendić, Danijel Vrbas, Ivan 

Palac (od 19 sati) 

 

ODSUTNI: Ivan Palac (prisutan od 19 sati) 

 

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

pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, Marija Miler, Mirela Polenus  

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 3. sjednice 6. Saziva,  

2. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine 

Sirač, 

3. Prihvaćanje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti Zimska služba, 

4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 

proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova 

općinskog vijeća, 

5. Donošenje Odluke o imenovanju članova u Povjerenstva za provedbu zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, 

6. Prihvaćanje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, 

7. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2007/08, 

8. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2008/09, 

9. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2009/10, 

10. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2010/11, 

11. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2011/12, 

12. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2012/13, 

13. Prihvaćanje Izvješća o imenovanju predstavnika Općine Sirač u nadzorni odbor 

Darkoma i upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Daruvar, 

14. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda iz prethodne godine, 
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15. Prihvaćanje II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sirač za 2013. godinu, sa 

programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni program, Program 

gradnje komunalne infrastrukture, Program gradnje vodnih građevina, Program 

održavanja komunalne infrastrukture i Program utroška šumskog doprinosa)  i 

obrazloženjem, 

16. Pitanja i prijedlozi. 

 
Dnevni red se prihvaća, od 12 prisutnih vijećnika   12 je  glasova ZA. 

  

Ad. 1. Verifikacija skraćenog  zapisnika sa 03.  sjednice 06. saziva. 

 

Danijel Vrbas postavlja pitanje dimnjačara. 

Načelnik –nazvat će se dimnjačarska služba 

 
Zaključak: Od 12 prisutnih vijećnika   12 je  glasova ZA , te se prihvaća skraćeni zapisnik.    

 

Ad. 2. Prihvaćanje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine 

Sirač 

Vlasta – Temeljem Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja određen je Stožer  zaštite i spašavanja za područje Općine Sirač u koji se  imenuju: 

1. Igor Supan, načelnik stožera (zamjenik načelnika), 

2. Darko Lovrić,  (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured 

Bjelovar), 

3. Dražen Jošćak, član (načelnik Policijske postaje Daruvar), 

4. Ljiljana Žunić dr. med., član (doktor specijalist opće medicine, Specijalističke 

ordinacije obiteljske medicine Sirač), 

5. Stjepan Juraić, član (predsjednik Općinskog vijeća Općine Sirač), 

6. Josip Hamp, član, (vatrogasni časnik I. klase) 

7. Vlasta Vončina, član (službenik Općine Sirač). 

 

  

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA,  prihvaća se Odluka o imenovanju 

Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Sirač 

 

Ad. 3. Prihvaćanje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti Zimska služba 

 

Marijana Weiser - Načelnik Općine Sirač objavio je 15.11.2013. godine, na Radio Daruvaru, web 

stranici  i oglasnoj ploči Općine Sirač, javni natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti zimska 

služba. Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle sljedeće ponude ponuditelja: 

- Ponuda Zidarsko-fasaderski i tesarski obrt vl. Ivica Karlović, Požeška 3, Sirač 

- Ponuda Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, Tomislavova 90, Sirač  

Analizom dostavljenih ponuda utvrđeno je da ponude sadrže svu traženu dokumentaciju. 

Usporedbom troškovnika i primjenom mjerila za odabir najpovoljnije ponude utvrđeno je da oba 

ponuditelja ispunjavaju uvjete mjerila, te obzirom da se komunalna djelatnost zimska služba povjerava 

temeljem dva ugovora na rok od 4 godine valja prihvatiti obje ponude. 

Temeljem provedenog javnog natječaja, komunalna djelatnost zimska služba povjerava se Zidarsko-

fasaderskom i tesarskom obrtu vl. Ivica Karlović, Požeška 3, Sirač i Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, 

Tomislavova 90, Sirač. 

 

Načelnik – svake druge godine mijenjali bi relacije, s naglaskom na prioritete.  
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Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA,  prihvaća se  Odluka o 

povjeravanju komunalne djelatnosti Zimske službe 

 

 

Ad. 4 Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 

proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova 

općinskog vijeća 
 

Marijana 

U Odluci o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije, broj 3/13) u članku 7. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

"Preostali dio sredstava, utvrđen rebalansom proračuna u iznosu od 7.260,00 kn, 

raspoređuje se kako slijedi: 

 
 

STRANKA 

 

VJEĆNIĆKA MJESTA 

 

FINANCIJSKA SREDSTVA 

muškarci žene UKUPNO iznos u kn 

muškarci 

iznos u kn 

 žene 

UKUPNO 

HSS 6 1 7 3.300,00 605,00  3.905,00 kn 

HDZ 2 0 2 1.100,00 0,00  1.100,00 kn 

SDP 2 0 2 1.100,00 0,00  1.100,00 kn 

HSP 1 0 1 550,00 0,00 550,00 kn 

HSLS 0 1 1 0,00 605,00 605,00 kn 

UKUPNO 7.260,00 kn 

 
 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA,  prihvaća se  Odluka o izmjenama 

i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Sirač za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog vijeća 

 

 

Ad. 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova u Povjerenstva za provedbu zakona o 

poljoprivrednom zemljištu 
 

Mirko Panifer – predlaže Ivana Palca. 

 

Josip Hamp – čitajući dopis Agencije, preporuka je  da bi trebalo biti agronomske, šumarska, 

geodetske ili pravne struke.  

 

Juraić – smatra da bi Josip Hamp bio dobar u tome dijelu posla. 

 

Marijana - u Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske imenuje se:  

1. Josip Hamp, Sirač, N. Š. Zrinskog 11, OIB: 10963190332 

 

 U Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 

poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 

višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase imenuje se: 

1. Josip Hamp, Sirač, N. Š. Zrinskog 11, OIB: 10963190332 
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Imenovani član u Povjerenstva iz članka 1. i 2. ove Odluke obavlja poslove sukladno 

Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13). 

 

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA, u Povjerenstvo za dodjelu zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske imenuje se:  

1. Josip Hamp, Sirač, N. Š. Zrinskog 11, OIB: 10963190332 

 

 U Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne 

proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje 

ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase imenuje se: 

2. Josip Hamp, Sirač, N. Š. Zrinskog 11, OIB: 10963190332 

 
 

Ad. 6. Prihvaćanje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, 
 

Marijana Weiser - Općina Sirač provela je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima i 

učenicima za akademsku godinu 2013/14, Klasa: 604-02/13-01-01, Ur.broj: 2111/04-13-01-

03 od 22.07.2013.  

Predmetnim natječajem utvrđeno je da će se dodijeliti šest stipendija, tri studenske i tri 

za učenike srednjih škola. Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 700,00 kn, odnosno 

za redovne učenike srednjih škola 350,00 kn. 

Javni natječaj objavljen je 23.07.2013. g., na Radio Daruvaru, web stranici Općine 

Sirač i na oglasnoj ploči Općine Sirač. Rok za dostavu ponude bio je 15 dana od dana objave 

natječaja. 

U natječajnom roku pristiglo je 9 (devet) pravovremenih zamolbi. Sve zamolbe su 

propisano predane. Osam prijava ispunilo je natječajne zahtjeve. Analizom zamolbi i 

bodovanja istih te primjenom odredbi o broju stipendija koje će se dodijeliti uzimajući u obzir 

najveći broj bodova riješeno je kao u izrijeci ove odluke. 
Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku 

godinu 2013/14, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće srednjoškolske stipendije 

1. Marijanu Munić, Tomislavova 34, Sirač, Pomoćni stolar 1. razred, Tehnička škola 

Daruvar 
Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 

2013/14, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće studenske stipendije: 

1. Mateji Hajda, Krešimirova 5, Sirač, Studij kroatologije i sociologije 1. godina 

diplomskog studija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu  

2. Ivanu Šepl, Stjepana Radića 13/1, Sirač, Studij informacijski i poslovni sustavi, 1. 

godina, Fakultet organizacije i informatike Varaždin 

3. Mato Munić, Tomislavova 34, Sirač, Studij informacijski i poslovni sustavi, 1. godina, 

Fakultet organizacije i informatike Varaždin 

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA donesena je Odluka o dodjeli 

stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 

1. Marijanu Munić, Tomislavova 34, Sirač, Pomoćni stolar 1. razred, Tehnička škola 

Daruvar 

2. Mateji Hajda, Krešimirova 5, Sirač, Studij kroatologije i sociologije 1. godina 

diplomskog studija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu  

3. Ivanu Šepl, Stjepana Radića 13/1, Sirač, Studij informacijski i poslovni sustavi, 1. 

godina, Fakultet organizacije i informatike Varaždin 

4. Mato Munić, Tomislavova 34, Sirač, Studij informacijski i poslovni sustavi, 1. godina, 

Fakultet organizacije i informatike Varaždin 
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Ad. 7. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2007/08 
 

Stipendisti  akademske godine 2007/08  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za 

akademsku godinu 2013/14 

1. Kristijan Hroh iz Sirača na stručnom je osposobljavanju u Bjelovarsko-bilogorskoj   

županiji. 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, rođ. Hamp položila je sve ispite ali nije diplomirala uslijed trudnoće  

            i rođenja drugog djeteta.   

5. Igor Supan iz Sirača zaposlio se u Općini Sirač – zamjenik načelnika. 

6. Mario Dalponte iz Sirača ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA Prihvaća se  Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2007/08 
Stipendistica Martina Baković, rođ. Hamp dužna je diplomirati u roku godine dana od dana 

donošenja ove Odluke u protivno obvezna je vratiti primljene stipendije uvećane za zakonsku 

zateznu kamatu važeću kod Hrvatske narodne banke sukladno Ugovoru o stipendiranju. 

 

 

Ad. 8.  Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2008/09 
Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2008/09  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku godinu 2013/14 

1. Nikola Marjanović, prebivalište istog je Pakrani 55.  

2. Mihael Hunjek diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i stekao naziv magistar 

inženjer elektrotehnike. Vodi se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje.  

3. Kruno Demeter diplomirao na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu i stekao naziv 

magistar informatike. Prebivalište istog je Sirač, Stjepana Radića 53.  

4. Dino Demeter, prebivalište istog  je Sirač, Stjepana Radića 53.  

5. Ivana Varat, položila je ne položene  ispite i upisala prvu 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, prebivalište iste je Sirač, Kralja Zvonimira1. 

9. Boris Karlović zaposlen je u Siraču, kod Zidarsko-fasaderski i tesarski obrt vl. Ivica Karlović.   

Stipendistici Ivani Varat nastaviti će se isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o 

stipendiranju. 

 

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA prihvaća se  Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008/09 
 

 

 

 

Ad. 9. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2009/10 

Marijana - stipendisti  akademske godine 2009/10  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i dostavili 

potvrde za akademsku/školsku godinu 2012/13 

1. Betina Mušan, prebivalište iste je Miljanovac 70. 

2. Jovana Vujić završila je 4. razred Ekonomske i turističke škole Daruvar i stekla strukovnu 

kvalifikaciju  hotelijersko-turistički tehničar te je nastavila školovanje na Visokoj školi za 

menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. 



 6 

3.   Simon Šepl, nastavio je školovanje na Građevinski fakultet u Osijeku. Prebivalište istog je 

Miljanovac 152A. 

4.    Antonio Bartonj ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

5.   Valentina Bartonj završila je 3. razred Ekonomske i turističke škole Daruvar i stekla 

strukovnu kvalifikaciju prodavač. Zaposlila se u Daruvaru u "Bristru Bond". Prebivalište iste 

je Sirač, Ivana Gundulića 2.   

6.  Sladjana Kovačević završila je 4. razred Tehničke škole Daruvar i stekla strukovnu 

kvalifikaciju tehničara cestovnog prometa. Prebivalište iste je Kip 28. 

7.    Mirela Rizner ispunila je svoju ugovornu obvezu. 

8.   Elizabeta Dimitrov završila je 4. razred Ekonomske i turističke škole Daruvar i stekla 

strukovnu kvalifikaciju ekonomist. 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 ima prebivalište u Siraču, Ljudevita Gaja 3 

13.  Antonio Fogl ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA prihvaća se  Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2009/10 

 

 

Ad. 10. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2010/11 
 

Marijana - stipendisti  akademske godine 2010/11  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i dostavili 

potvrde za akademsku godinu 2013/14 

1.  Antonio Fogl za upis u 3. nastavnu godinu 

2.  Vitomir Pintarić ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

Stipendistu Antoniu Fogl nastaviti će se isplaćivati stipendija sukladno ugovoru o 

stipendiranju.  

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA prihvaća se  Odluka o prihvaćanju 

izvješća o  korisnicima stipendije 2010/11 

 

 

Ad. 11. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2011/12 
 

Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2011/12  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2013/14 

1. Danijel Orčik za studij šumarstva 2. godina- parcijala 

2. Katarina Varat za učiteljski studij 3. godina 

3. Mirjam Hunjek za studij sestrinstva 3. godina 

4. Iva Križ za diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti 1. godina 

5. Antonija Sedlaček Šidak za učiteljski studij 4. godina 

Stipendistima Danijelu Orčik, Katarini Varat, Mirjam Hunjek, Ivi Križ i Antoniji Sedlaček Šidak 

nastaviti će se  isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 

Stipendist Danijel Orčik dužan je izvršiti svoje ugovorne obveze. 

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA prihvaća se  Odluka o prihvaćanju 

izvješća o  korisnicima stipendije 2011/12 

 

 

 

 

Ad. 12. Prihvaćanje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2012/13 
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Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2012/13  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2013/14 

1. Robert Čalić završio je 4. razred Tehničke škole Daruvar i stekao strukovnu kvalifikaciju 

tehničar za računalstvo. Prebivalište istog je Šibovac 59 

2. Ivan Šepl, završio je 4. razred Tehničke škole Daruvar i stekao strukovnu kvalifikaciju 

tehničar za računalstvo. Prebivalište istog je Sirač, Stjepana Radića 13/1.  

3. Lucija Stipetić za 3. razred opće gimnazije  

 4.   Dragana Uzelac za studij veterinarske medicine 2. godina 

 5.  Valentina Fridrih, za stručni upravni studij 1. godina – ponavljanje zbog teške financijske 

situacije 

 6. Sanja Petrnel, Sirač za studij ekonomije 3. godina   

Stipendistima Luciji Stipetić, Dragani Uzelac, Sanji Petrnel nastaviti će se  isplaćivati 

stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 

Stipendistici Valentini Fridrih  stipendija će se nastaviti isplaćivati po dostavi potvrde o upisu 

u drugu godinu stručnog upravnog studija.  

 
 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA prihvaća se  Odluka o prihvaćanju 

izvješća o  korisnicima stipendije 2012/13 
 

 

Ad. 13. Prihvaćanje Izvješća o imenovanju predstavnika Općine Sirač u nadzorni odbor 

Darkoma i upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Daruvar 

 

Načelnik – prijedlog je da u JVP ide gos. Hamp, a u nadzorni odbor Darkoma Marijana 

Weiser. 

 

Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA prihvaća se  da se Josip Hamp 

imenuje u upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Daruvar, a Marijana Weiser se 

imenuje u nadzorni odbor Darkoma. 

 

 

Ad. 14. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda iz prethodne godine 
 

Marija Miler - Utvrđuje  se da je Općina Sirač u 2012. godini ostvarila strukturni poslovni 

rezultat: 

- Višak prihoda poslovanja  2012. godine (račun 92211) u iznosu od 

3.172.728,91 kn; 

- Manjak prihoda nefinancijske imovine 2012. godine (92222) u iznosu od 

1.631.132,51 kn; 

- Manjak prihoda od financijske imovine iz 2012. godine (92223) u iznosu od 

50.000,00 kn. 

Odluka o raspodjeli rezultata iz 2012. godine za višak prihoda poslovanja u iznosu od  

3.172.728,91 kn prenijet će se u 2013. godinu za: 

- pokriće manjka od nefinancijske imovine 2012. godine (račun 92222) u iznosu od 

1.631.132,51 kn; 

- pokriće manjka prihoda od financijske imovine 2012.godine (račun 92223) u iznosu od 

50.000,00 kn; 

- višak prihoda poslovanja (račun 92211) u iznosu od 1.491.596,40 kn  uvrstiti u rebalans 

proračuna 

Načelnik u kratko objasnio pojedine stavke. 
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Zaključak:  Od 12 prisutnih vijećnika   sa 12   glasova ZA prihvaća se Odluka o raspodjeli 

viška prihoda iz prethodne godine 

 

 

Ad. 15. Prihvaćanje II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sirač za 2013. godinu, sa 

programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni program, Program 

gradnje komunalne infrastrukture, Program gradnje vodnih građevina, Program 

održavanja komunalne infrastrukture i Program utroška šumskog doprinosa)  i 

obrazloženjem 

 

Marija Miler – planirani prihodi su bili 9851.800 kuna, a navedene prihode umanjujemo za 

1.857.410,40 kuna i novi plan je 7.994.389,60 kuna, k tome se dodaje  preneseni višak 

prihoda  iz 2012. godine 1.491.596,40 kuna, što bi značilo da je ukupni proračun za 2013. 

godinu 9.485.986,00 kuna. U prilogu je opći dio Proračuna gdje su izdvojeni prihodi, rashodi, 

zaduživanja i prenesena sredstva iz 2012. godine. Uz rebalans se nalaze i programi. 

 

Josip Hamp – materijali prihvatljivo napravljen bez obzira na količinu brojki, može se dosta iz 

Proračuna pročitati. Čudno da se smanjuju sredstva za plaće i komunalnom odjelu i 

jedinstvenog upravnom odjelu, a zaposlen je jedan djelatnik.  
 

Marija Miler – u planu proračuna za 2013. godinu vodio se jedan djelatnik za cijelu godinu, 

Dora je otišla na porodiljni. Mirela je bila na stručnom osposobljavanju i tek je kasnije 

zasnovala radni odnos. U komunalnom odjelu jedan djelatnik je otišao u mirovinu. 
 

Josip Hamp – kod amaterskog športa, NK Kamen Sirač je izdvojen zasebno, a svi ostali 

klubovi su pod ostali klubovi i zajednice. Po rezultatima vrednovanja SD Pobjeda bi trebala 

biti apsolutno prava jer su već10 godina među prvih 10 u državi i takmiče se u državnoj ligi, a 

svrstani su među  ostale. 

 

Marija Miler – SD Pobjeda nema donacije, ne plaćaju se struja, voda plin, a za nogometni 

klub zasebno se plaća voda, plin, struja. 
 

Načelnik – nije to zbog rezultata, što se tiče rezultata trebali bi biti prvi, ali jedna nogometna 

utakmica košta 2-3 tisuće kuna, jedno putovanje košta 3.000 kuna, tri grupe su: pioniri, juniori 

i seniori i sve to košta. 

 

Josip Hamp – samo izvršenje Proračuna, da li je ovo Rebalansom planirano i ostvariti. 

 

Načelnik – očekujemo da će se izvršiti. 

 

Marija Miler – ima dopuna gdje u Socijalnom programu nije uključena kapitalna donacija 

obiteljima, što je dodano. 

 

Načelnik – to se odnosi na izgradnju kuća Ružice Sestrić i Slavka Ružička. 

 

Na sjednicu stigao Ivan Palac u 19,00 sati. 

 

Darko Rendić – manifestacije u kulturi, maskenbal je bio planiran sa 5.000 kuna, predlaže da 

se ostatak prebaci za organizaciju dočeka Nove godine na otvorenom. Sirač je zaslužio takav 

doček. 
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Marija Miler – sa stavke fišijada prebacit će se sredstva na  Doček nove godine na otvorenom. 

 

Zaključak - Od 13 prisutnih vijećnika    13 vijećnika  glasalo   ZA da se Doček nove godine na 

otvorenom uvrsti u rebalans proračuna. 
 

Danijel Vrbas – priprema se humanitarni koncert, a prikupljena sredstva bi se donirala vrtiću 

za namještaj, predlaže da se u rebalans uvrsti i stavka za pomoć vrtiću kada već ima viška 

sredstava. 

 

Marija Miler – sav višak prihoda se već raspodijelio, niti se škola javila za sredstva. 

 

 

Zaključak:  Od 13 prisutnih vijećnika   sa 13   glasova ZA prihvaća se  II. Izmjene i dopune 

proračuna Općine Sirač za 2013. godinu, sa programima (Socijalni program, Sportski 

program, Kulturni program, Program gradnje komunalne infrastrukture, Program 

gradnje vodnih građevina, Program održavanja komunalne infrastrukture i Program 

utroška šumskog doprinosa)  i obrazloženjem 

 

 

 

 

Ad. 16. Pitanja i prijedlozi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica završila  u 19,00. 

 

 

 

 

 

             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                             _________________________                                                                                      

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


