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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
         OPĆINSKO VIJEĆE 
______________________________ 
KLASA: 021-01/14-01-03   
UR. BROJ: 2111/04-13-01-02 
Sirač, 11.03.2014. 
 
 

ZAPISNIK 07. 
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 6. SAZIVA 

održane dana 11.03.2014. godine u  prostorijama 
Općine Sirač s početkom u 19,00 sati 

 
 

PRISUTNI: Stjepan Juraić, , Zlatko Šidak, Gospova Brkić,  Mirko Panifer,  Franjo Mik,  Josip Hamp, 
Ivica Karlović, Ludvik Supan, Dijana Rajek,  Darko Rendić, Ivan Palac  
 
ODSUTNI: Valentino Fogl, Danijel Vrbas 
 
POZVANI: Branimir Miler - načelnik,  Igor Supan - zamjenik načelnika,  Marijana Weiser - 
pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, Marija Miler, predstavnici Radio Daruvara 
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 4. i 5.  sjednice 6. saziva – Skraćeni zapisnici u  privitku, 
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Cjenika komunalnih usluga za područje Općine Sirač, 
3. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač, 
4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač, 
5. Donošenje Odluke o objavljivanju akata Općine Sirač u Službenom glasilu, te imenovanju 

uredništva, 
6. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sirač, 
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog vijeća, 
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Sirač za 2013. godinu. 
9. Pitanja i prijedlozi:   

- Zahtjev za stipendiranje Roberta Čalić, 
- Zamolba za financijsku pomoć Zvonko i Dobrila Balder, 
- Informacija o odgovoru Općinskog trgovišta Klein St. Paul na Sporazum o prijateljskoj i 

kulturnoj suradnji dviju općina 
 

 
Predložena dopuna Dnevnog reda sa točkom: „Dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja“, slijedom toga Dnevni red je: 
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1. Verifikacija skraćenog  zapisnika sa 4. i 5.  sjednice 6. saziva – Skraćeni zapisnici u  
privitku 

2.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Cjenika komunalnih usluga za područje Općine Sirač, 
3. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač, 
4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač, 
5. Donošenje Odluke o objavljivanju akata Općine Sirač u Službenom glasilu, te imenovanju 

uredništva, 
6. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sirač, 
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog vijeća, 
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Sirač za 2013. godinu, 
9. Dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja,  
10. Pitanja i prijedlozi  

- Zahtjev za stipendiranje Roberta Čalić, 
- Zamolba za financijsku pomoć Zvonko i Dobrila Balder, 
- Informacija o odgovoru Općinskog trgovišta Klein St. Paul na Sporazum o prijateljskoj i 

kulturnoj suradnji dviju općina 
 
Dnevni red se prihvaća, od 13 prisutnih vijećnika   13 je  glasova ZA. 
 
Ad. 1. Verifikacija skraćenog  zapisnika sa 4. i 5.  sjednice 6. saziva  
 
Zaključak: Od 11   prisutnih, 11 vijećnika je glasalo ZA i prihvatilo skraćene  zapisnike sa 
4. i 5.  sjednice 
 
Ad. 2 Donošenje Odluke o prihvaćanju Cjenika komunalnih usluga za područje Općine Sirač, 
 
Vlasta Vončina – Općina Sirač do sada nije imala jedan jedinstveni cjenik za općinu, i iz toga razloga 
odlučeno je da se napravi jedinstveni cjenik svih usluga koje općina vrši. Cijene komunalnih usluga 
nisu se mijenjale. Cijene pogrebnih usluga nešto malo su povećane u odnosu na dosadašnje. Cijene 
takse za radove na groblju razrađene su po grobnom mjestu i jedinstvena je za sva groblja na 
području Općine Sirač. 
Cijene izgradnje grobnica i grobnih mjesta na novom dijelu groblja – plaća se izgrađeno grobno 
mjesto, odnosno grobnica i zauzimanje grobnog mjesta. Novina je što bi se na svim grobljima 
Općine Sirač plaćalo zauzimanje grobnog mjesta u visini 500,00 kuno po grobnom mjestu. 
U cjeniku se nalazi naknada za održavanje groblja koja se nije mijenjala i ostaje 40,00 kn po grobnom 
mjestu. 
Cijena Hrvatskog doma za žitelje Općine Sirač je 2.500,00 kuna uključeno sa režijskim troškovima i 
3.000,00 kuna za osobe van Općine Sirač, uključeni režijski troškovi. Korištenje sale sa šankom bez 
kuhinje je 600,00 kuna za žitelje Općine Sirač i 800,00 kuna za osobe izvan Općine Sirač. Cijena 
korištenja Hrvatskog doma za karmine i političke stranke za vrijeme izborne promidžbe je 250,00 
kuna. Cijena Doma u Bijeloj je 200,00 kuna za žitelje Općine Sirač i za osobe izvan Općine Sirač 
300,00 kuna. 
 
Mirko Panifer – da li se naplaćuje najam prostora na Lanari? 
 
Načelnik – mi imamo ključeve od domova, a od Lanare nemamo ključeve, nismo razmišljali o 
iznajmljivanju, ali ako se kaže da treba, naplaćivat će se. 
 
Juraić – prijedlog, članovima kluba ne naplaćivati, a ostalima naplaćivati. 
 
Darko Rendić – treba primijeniti način korištenja domova bez naknade iz cjenika. 
 
Josip Hamp – u financijskom izvješću nogometnog kluba trebao bi se vidjeti prihod od iznajmljivanja 
prostora. 
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Načelnik – nije isto iznajmiti Vatrogasni dom i Lanaru. U Vatrogasnom domu ima tanjura i ostali 
pribor, a na Lanari nema. 
 
Juraić – u cjenik dodati iznajmljivanje Lanare po cijeni od 200,00 kuna, a  članovima  kluba se neće 
naplaćivati. 
 
Ivan Palac – nije u redu da ljudi sa područja općine plaćaju jednako kao i ljudi sa strane. Problem je 
što potroše drva koja su u šupi. Treba podići cijenu za vanjske bar za 100,00 kuna. Treba napisati i 
kućni red jer ne mogu cijelu noć puštati muziku i pušiti u prostoru. Neka se vanjskima digne barem za 
100,00 kuna. 
 
Juraić – za ljude sa područja općine najam je 200,00 kuna, a za vanjske 300,00 kuna, i svatko da si 
osigura drva za svoje potrebe. 
 
Načelnik – dom u Bijeloj ne može se izdavati dok se ne plati. Prvo se moraju javiti u Općinu vidjeti da 
li je datum slobodan, platiti i tek tada može dobiti ključeve. 
 
Ludvik Supan – što se tiče povećanja cijene za sahrane, smatra da je kupovna moć u Siraču slaba i da 
povećanje cijena treba ostaviti za bolja vremena, a ne sada povećavati cijene. 
 
Načelnik – u zadnje vrijeme imali smo dva branitelja koja su umrla, Ministarstvo branitelja priznaje 
troškove  veće nego što mi možemo po cjeniku naplatiti. Naše cijene su za 20 – 30 % niže od cijena 
Darkoma za iste usluge. 
 
Vijeće je većinom glasova odlučilo da se cijene pogrebnih usluga neće povećavati. 
 
Vlasta Vončina, u cjenik pogrebnih usluga dodat će se  stavke koje do sada nisu bile u cjeniku: broj 7, 
9, 10 i 11 koje se odnose na upotrebu rashladnog uređaja i čina sahrane s urnom.  
 
Darko Rendić – što znači naknada za zauzimanje grobnog mjesta. 
 
Načelnik – ako netko ne želi plaćati naknadu od 40 kuna gdje mu je  netko sahranjen i zna da to 
grobno mjesto  ne smijemo izdavati sljedećih 10 godina, ako želi da se tamo netko sahrani mora platiti 
500,00 kuna. To je zapravo rezervacija. 
 
Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Franjo Mik), prihvaća se Cjenik Općine 
Sirač sa sljedećim izmjenama:  

01. iznajmljivanje Lanare 200,00 kuna, a članovi  kluba  neće plaćati, 
02. cijene pogrebnih usluga neće se povećavati, u cjenik pogrebnih usluga dodat će se  stavke koje 

do sada nisu bile u cjeniku: broj 7, 9, 10 i 11 koje se odnose na upotrebu rashladnog uređaja i 
čina sahrane s urnom, 

03. Najam doma u Bijeloj naplaćivat će se  200,00 kuna za žitelje općine Sirač, i 300,00 kuna za 
ostale, uz uvjet da si svatko osigura drva za svoje potrebe 

 
Josip Hamp – sada kada imamo cjenik, da li će se obračunati rad komunalnog odjela prema cjeniku. 
 
Ad. 3.  Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač, 
 
Marijana Weiser – moramo provesti izbore za mjesne odbore ove godine, a promijenio se zakon za 
izbore predstavničkih tijela, moramo Odluku uskladiti sa zakonom. 
 
Načelnik – razmišljali smo da se uz izbore za EU parlament provedu i izbori za mjesne odbore. Sirač 
ima dva izborna mjesta a četiri mjesna odbora koje nisu pravilno raspoređene po biračkim mjestima, i 
tehnički nije izvedivo. Izbori za EU parlament je svakih peet godina, a za mjesne odbore su izbori 
svake  četiri godine. 
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Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o izboru članova vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Sirač 
 
 
Ad. 4.Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač, 
 
Marijana Weiser – slijedom Zakona o cestama i nalaza revizije dužni smo donijeti ovu Odluku o 
nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač. U prilogu je i popis nerazvrstanih putova koji je 
napravljen uz suradnju predstavnika mjesnih odbora, prolazili su se svi putovi i ulice koje nisu državni 
putovi. 
 
Josip Hamp – tko će to platiti? Problem je signalizacija, sigurno se signalizacija ne može postaviti na 
sve nerazvrstane ceste, ali u nerazvrstane ceste ulaze i ulice u Siraču, Krešimirova ulica, nema nikakav 
znak.  
 
Marijana Weiser – revizija je inzistirala da se putovi ucrtaju i uredi vlasništvo da bi se kasnije popis 
bio podloga za održavanje nerazvrstanih cesta. 
 
Načelnik – u izradi i određivanju tih putova učestvovali su članovi mjesnih odbora, ne samo jedan, već 
više njih. Svi ti putovi su ucrtani po geodetskoj izmjeri. Ima par putova gdje su vlasnici Hrvatske 
šume. Mi smo dužni osvijetliti sve ceste cijelu noć. 
 
Ivan Palac – nije ucrtan put prema Zlokićima koji spaja dva sela. 
 
Marijana Weiser – put je evidentiran u Odluci, ali nije upisan u katastru. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o nerazvrstanim cestama na 
području Općine Sirač, 
 
 
Ad. 5. Donošenje Odluke o objavljivanju akata Općine Sirač u Službenom glasilu, te imenovanju 
uredništva 
 
Načelnik – troškovi objave u Županijskom glasniku su oko 8.000,00 kuna, htjeli smo smanjiti troškove 
i sami objavljivati. Međutim, i dalje bi naručivali Županijski glasnik zbog objavljenih akata županije i 
općina. I troškovi bi i dalje bili gotovo isti.  
 
Juraić – osobno želim da imamo svoj glasnik. 
 
Darko Rendić – bilo bi dobro da imamo svoj glasnik, jer bi bilo prostora za objavu i drugih vijesti. 
 
Josip Hamp – ako već imamo uhodan sistem objave, a ušteda nije veća, treba ostati po starom. Kada 
dobiješ Županijski glasnik vidiš rad i ostalih sredina. Nije lokalni list da se mogu objavljivati i neke 
vijesti. 
 
Zaključak: Sa jednim glasom PROTIV (Darko Rendić) i  10 glasova ZA donosi se  
Zaključak da će se akti i dalje objavljivati u Županijskom glasniku Bjelovarsko-
bilogorske županije. 
 
Ad. 6. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sirač 
 
Marijama Weiser – bilo je zahtjeva da se osnuje savjet mladih, prvi korak je odluka vijeća o osnivanju 
Savjeta mladih gdje bi se odredila pravila igre. Odluka je usklađena sa zakonom. Savjet ima 7 članova, 
imaju predsjednika i zamjenika, moraju imati od 15 – 29 godina života, moraju biti sa područja općine 
Sirač. Savjet se bira na 2 godine. 
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Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o osnivanje Savjeta mladih 
Općine Sirač 
 
Ad. 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog vijeća 
 
Marijana Weiser – U proračunu Općine Sirač određeno je za 2014. godinu14.210,00 kuna, sredstva su 
raspoređena na vijećnike, prema stranačkoj zastupljenosti i prema spolu. Sredstva će se isplaćivati po 
zakonu, tromjesečno. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava 
Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova općinskog 
vijeća 
 
Ad. 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Sirač za 2013. godinu. 
 
Komunalni otpad se sakuplja u kante i odvozi se dva puta mjesečno, a papir jedan put mjesečno. Na 
groblju su postavljeni kontejneri za sakupljanje lampiona. Postavljeni su i veliki kontejneri. 
Komunalnog otpada se predalo 215 tona, papira15 tona. Sakupljao se i glomazni otpad, ali se više 
neće moći na takav način sakupljati. Ministarstvo bi trebalo raspisati natječaj za nabavku kontejnera za 
kompost koji košta oko 350 – 400 kuna, a građani bi plaćali 50,00 kuna. U 2013. Godini sve zakonske 
norme smo zadovoljili, javni radovi su sanirali divlja odlagališta. Prijavljivat će se ljudi koji bacaju 
smeće u okoliš. 
Postoji mogućnost za kreditiranje  linija za izradu peleta i traže u zoni prostor, gdje bi se riješio i taj 
problem. 
Općina Sirač se zajedno sa gradom Daruvarom i Darkomom javila na natječaj Fonda za kupovinu 
kamiona smećare. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2013. godinu. 
 
Ad. 9. Dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
 
Vlasta Vončina – prema uputi Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Stožer zaštite i 
spašavanje imenovan je Marijan Supan, zapovjednik vatrogasne zajednice Sirač. 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja 
 
Ad. 10. Pitanja i prijedlozi: 

- Zahtjev za stipendiranje Roberta Čalić 
 
Načelnik – stipendije smo podijelili, a Robert Čalić igra nogomet u NK Kamenu i od kluba je došla 
zamolba za stipendiju.  
 
Josip Hamp – nije korektno, stipendije su podijeljene. Danas se pojavio klub, sutra će se pojaviti 
DVD, KUD. Smeta i što klub traži da se novci prebace klubu. Ako općina daje stipendiju, onda općina 
daje stipendiju konkretnoj osobi. Ako  klub hoće dati stipendiju neka da iz vlastitih sredstava. Klub 
dobiva sredstva pa neka iz tih sredstava izdvoji za stipendije. Protiv sam takvog pristupa  
 
Zaključak: Sa dva glasa PROTIV (Josip Hamp, Franjo Mik), dva glasa SUZDRŽAVNA 
(Dijana Rajek, Ludvik Supan) i 7 ZA donesena je Odluka u dodjelo stipendije Robertu 
Čalić 
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- Zamolba za financijsku pomoć Zvonko i Dobrila Balder 
 
Vlasta Vončina – Dobrila i Zvonko Balder podnijeli su zahtjev za financijsku pomoć za liječenje 
bolesne kćerke. U planu proračuna za jednokratne pomoći planirano je 15.000,00, do sada je potrošeno 
700,00 kuna. U koliko se lijek koji je potreban za liječenje nalazi na popisu HZZO, možemo dati ta 
sredstva, ali se  tada ta davanja oporezuju. 
 
Josip Hamp – svakako treba pomoći. 
 
 
Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Odluka o financijskoj pomoći obitelji 
Balder za liječenje kćerke 
 
 

- Informacija o odgovoru Općinskog trgovišta Klein St. Paul na Sporazum o 
prijateljskoj i kulturnoj suradnji dviju općina 

 
Načelnik – dobili smo odgovor Općinskog trgovišta Klein St. Paul na Sporazum o prijateljskoj i 
kulturnoj suradnji dviju općina, oni su to prihvatili, treba stupiti u kontakt i početi razvijati te odnose.  
 
 
Gospova Brkić – da li osobe koje su starije je od 80 godina moraju plaćati komunalni otpad i slivne 
vode. 
 
Načelnik - za slivne vode morate pitati u Hrvatskim vodama. Osobe starije od 65 godine mogu 
podnijeti zahtjev za oslobađanje, a taj zahtjev košta 55 kuna, tako da  je to neisplativo. Što se tiče 
komunalne naknade, općina ne oslobađa čak niti socijalne slučajeve. 
 
Gospova Brkić – u kapelici nema ni stola ni stolica. 
 
Zlatko Šidak – crkva je obećala da će postaviti oltar. 
 
Načelnik – općina je poklonila prostor crkvi i red je da ga crkva opremi. Mjesni odbor trebao bi 
dogovoriti sa velečasnim Gelemanovićem oko opreme i mise. 
 
Mirko Panifer – Svačićevoj ulici „splićo“ ima psa, tele od psa, ako preskoči ogradu nekoga će strgat. 
On je u dvorištu ali ako preskoči bit će loše. 
 
Ivan Palac – cijepljenje je počelo, a ljudi dovezu iz grada i gore puste. U ponedjeljak mi je rastrgao 
ovcu u toru, a ne znam čiji je pas. Treba tražiti da se uvede porez na pse. 
 
Načelnik – treba sjesti sa veterinarima, inspektorom i riješiti taj problem. 
 
Budući da više nije bilo pitanja, sjednica završila  u 20,30. 
 
 
 
 
 
             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               
                                                                         
_________________________                                             _________________________                                                                                      
    (Stjepan Juraić, ing.str.)                                                                (Vlasta Vončina) 
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