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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 021-05/18-01/2
UR. BROJ: 2111/04-01-18-2
Sirač, 10.05.2018.

ZAPISNIK 6.
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA
održane dana 10.05.2018. godine u prostorijama
Općine Sirač s početkom u 20,00 sati
PRISUTNI: Denis Orčik, Ivica Supan, Kornelija Horina, Markalaus Anica, Darko Rendić, Josip
Hamp, Željko Stjepanović, Stjepan Juraić, Zoran Polenus, Liduška Marin, Anita Novak, Tomislav
Petrušić
ODSUTNI: /
POZVANI: Branimir Miler - načelnik, Igor Supan – zamjenik načelnika, Marijana Weiser
VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina
Predsjednik vijeća Stjepan Juraić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. sjednice, (zapisnik u privitku),
2. Donošenje Plana gospodarenja Otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. do 2022. godine
(materijal u privitku),
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač (materijal u privitku),
4. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač (materijal u privitku),
5. Prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2017. godinu,
(materijal u privitku),
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Sirač, (materijali u privitku),
7. Donošenje Odluke o davanju na trajno korištenje mjesnog doma u Šibovcu Češkoj besedi
Šibovac, (materijali u privitku),
8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Sirač, (materijali u privitku),
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova izbornog povjerenstva za mjesne izbore, (materijali u
privitku),
10. Donošenje Odluke o određivanju iznosa naknade za rad članovima izbornog povjerenstva i
biračkih odbora (materijali u privitku),
11. Prodaja suvlasničkog dijela nekretnine u Velikim Bastajima kč.br. 308/1, (zahtjev u privitku),
12. Prodaja zemljišta u k.o. Sirač kč. br. 2786, 2769 – Blatna (zahtjev u privitku),
13. Izbori članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač (materijal u privitku),
14. Izvješće o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma (odluka u
privitku),
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15. Odobrenje Udruzi Nijemcima i Austrijanaca Sirač za postavljanje spomen-ploče (zahtjev z
privitku),
16. Pitanja i prijedlozi.
Marijana Weiser – dvije su dopune:
- točka 16. – Pismo namjere Ivice Horvat, Horvat d.o.o.
- točka 17. – Odluka o dodjeli javnih priznanja povodom Dana općine 2018. godine
- točka 18. – Pitanja i prijedlozi
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. sjednice, (zapisnik u privitku),
2. Donošenje Plana gospodarenja Otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. do 2022. godine
(materijal u privitku),
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač (materijal u privitku),
4. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač (materijal u privitku),
5. Prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2017. godinu,
(materijal u privitku),
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Sirač, (materijali u privitku),
7. Donošenje Odluke o davanju na trajno korištenje mjesnog doma u Šibovcu Češkoj besedi
Šibovac, (materijali u privitku),
8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Sirač, (materijali u privitku),
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova izbornog povjerenstva za mjesne izbore,
(materijali u privitku),
10. Donošenje Odluke o određivanju iznosa naknade za rad članovima izbornog povjerenstva i
biračkih odbora (materijali u privitku),
11. Prodaja suvlasničkog dijela nekretnine u Velikim Bastajima kč.br. 308/1, (zahtjev u
privitku),
12. Prodaja zemljišta u k.o. Sirač kč. br. 2786, 2769 – Blatna (zahtjev u privitku),
13. Izbori članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač (materijal u privitku),
14. Izvješće o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma (odluka u
privitku),
15. Odobrenje Udruzi Nijemcima i Austrijanaca Sirač za postavljanje spomen-ploče (zahtjev z
privitku),
16. Pismo namjere gos. Ivice Horvata o majeri kupovine zemljišta i otvaranja staračkog doma
17. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana općine 2018. godine
18. Pitanja i prijedlozi.
ZAKLJUČAK: Dnevni red sa dopunom prihvaćen JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA.
Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 5. sjednice
ZAKLJUČAK: Skraćeni zapisnik se JEDNOGLASNO prihvaća sa 12 glasova ZA
Ad. 2. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. do 2022. godine
Stjepan Juraić – s obzirom na obiman materijal moli da se kratko referira.
Marijana Weiser – na prošloj sjednici vijeća napomenuto je da je zakonska obveza donošenje Plan
gospodarenja otpadom Općine Sirač za razdoblje 2017. do 2022. godine, bio 30 dana na Internet
stranici Općine Sirač na savjetovanju s javnošću. Postupak je kompliciran i dugotrajan. (u kratko
objašnjava postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač).
Plan gospodarenja je usklađen sa zakonom, cilj je smanjenje otpada i razvrstavanja na kućnom pragu.

2

Načelnik – dugo se čekalo Mišljenje iz Županije. Treba se riješiti do 20. ovog mjeseca da se može
prijaviti na natječaj. Ide se zajedno grad i općine. Dogovoreno je da budu zelene, plave i žute kante za
plastiku. Koliko će koštati ne zna se. Problem je za kompost jer nema odlagališta za isti.
Josip Hamp – program je radila struka, ima jako puno termina. Kriteriji i metodologija izrade ovog
Plana, da li je ista firma radila Plan za grad i općine?
Načelnik – ista firma je radila za sve.
Josip Hamp – to je bitno da budu isti kriteriji za sve zbog formiranja cijene. Što za građanina znači
mobilno reciklažno dvorište.
Načelnik – mobilno reciklažno dvorište je uzeto i plaćeno je 100.000 kn. Spremište je vrlo malo.
Mobilno mora raditi i jedan djelatnik mora biti uz njega i mora mijenjati lokacije.
Josip Hamp – u Planu se spominj dopuna kanti za smeće plastične vrećice od 40, 80, 120 l. U
sljedećoj točci spominje se samo jedna kategorija kanta 120 l.
Načelnik – svejedno je da li je kanta ili vrećica ako kanta nije puna.
Josip Hamp – zašto bi se plaćalo 120 l ako nema toliko, ima puno samačkih domaćinstava.
Marijana Weiser – kada se zatvori Cerik 2020. – 2022. ide se na centar za gospodarenjem otpadom,
sada još uvijek nije propisano gdje će on biti. Potrebna je i pretovarna stanica. Plan je podložan
izmjenama.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 12 glasova ZA donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine
Sirač za razdoblje 2017. do 2022. godine
Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Marijana Weiser – odluka je dosta opsežna. Bila je 30 dana na javnom savjetovanju na stranicama
Općine Sirač, nije stigao nikakav prijedlog ili primjedba i u tom smjeru je napravljeno izvješće.
Samom odlukom se utvrđuje način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada, to je ona obveza razdvajanja otpada na kućnom pragu. Odluka je
usklađena sa uredbom, prepisana uredba. Danas se ne zna što to nosi u primjeni, ima puno
nelogičnosti, nedefiniranih stvari. Ova odluka će se vjerojatno više puta mijenjati. Odvojeno će se
prikupljati otpad. Miješani komunalni otpad trebao bi se prikupljati svakih 14 dana, biootpad trebao bi
se prikupljati jednom tjedno, postoje izjave i opći uvjeti ugovora s korisnicima, svaki korisnik će
dobiti od Darkoma izjavu u koju će upisivati podatke, u toj izjavi će se građani izjasniti da li će imati
komposter ili će predavati putem kanti. Na sastanku u Darkomu zauzet je stav da se za sada neće
prikupljati biootpad nego će se podijeliti što više kompostera. Papir i kartom bi se odvozio jednom
mjesečno, ali je stavljeno da će se to regulirati sukladno potrebama, ne zna se da li će to inspektorica
tolerirati. Glomazni otpad ide jednom godišnje. Korisni otpad bi trebao ići jednom mjesečno (plastika,
staklo, metal). Korisnika kanti u kojima ne bude razvrstan otpad kažnjavat će se. Formula zadana u čl.
19 je prepisana iz uredbe, u razgovoru sa Darkomom još uvijek se ne zna kako će se cijena
primjenjivati. Naznaka je da će biti veća. Prema uredbi građani neće uvijek morati predavati kantu,
već kada se napuni ali je propisano da ju u određenom periodu mora predati barem jedan put.
Ivica Supan – kuća u kojoj nitko ne živi obveza je plaćati pola cijene odvoza komunalnog otpada.
Trebalo bi donijeti odluku da kuće u kojima se ne živi ne plaća odvoz komunalnog otpada. Kada se
pita u Darkomu oni šalju u Općinu Sirač.
Marijana Weiser – ovom odlukom je propisano da se neće naplaćivati kod takvih kuća, treba dati
izjavu da tamo nitko ne živi. Darkom može kontrolirati potrošnju vode ili plina i u koliko se troši
Darkom može naplatiti i odvoz smeća.
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Ivica Supan – što sa vikendicama?
Marijana Weiser - sve je objašnjeno u 27., o nekretninama koje se trajno ne koristi.
Josip Hamp malo je u koliziji sa čl. 9, koji govori o privremenim korisnicima. Članak 7 govori
isključivo o spremnicima, zakon kaže da se odvoz otpada treba definirati prema količini. Nama je
količina 120, ali nije kod svih. Mora se naći način da se naprave dvije-tri kategorije.
Načelnik – svejedno je ako bude čipirano, a mora biti čipirano.
Marijana Weiser – ima dvije mogućnosti, tamo gdje se određuje cijena putem kg i putem volumena,
ali ne mora se svaki put iznijeti kanta, mora se jednom mjesečno.
Stjepan Juraić – jednom mjesečno se mora jer u to režijski troškovi ti dao nešto ili ne.
Josip Hamp - čl. 9 govori što se koliko puta odvozi. Biootpad jednom godišnje, granje ili
smatra da bi trebalo dva puta godišnje.

lišće,

Igor Supan – Fond raspisuje natječaj, raspisali su metodologiju koja dopušta koliko čega možemo
nabaviti, kada se u tu metodologiju ubace komposteri može se dobiti za 710 kućanstava samo 200
kompostera. Jedan komposter je 400-500 kn.
Marijana Weiser – problem je što se nema gdje odvesti.
Načelnik – problem je sa tekstilom, treba biti prešano i treba biti samo pamuk, ali opet završi na
Ceriku.
Marijana Weiser – početkom 3. mjeseca došla je od Ministarstva zaštite okoliša dopis gdje traže da im
se dostavi ova odluka, s obzirom da će se u narednom razdoblju provesti inspekcijski nadzor.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o načinu pružanja javnih
usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Sirač

Ad.4. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sirač
Marijana Weiser – vezano za prethodne dvije točke, ovom odlukom se određuje da će poslove
prikupljanja miješanog komunalnog biorazgradivog otpada na području Općine Sirač obavljati
Darkom d.o.o. Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar dužan je javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivo komunalnog otpada na području
Općine Sirač obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, Odlukom o načinu pružanja javnih
usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Sirač, te samom Odlukom.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o dodjeli obavljanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Sirač
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Ad. 5. Prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2017.
godinu
Marijana Weiser – svake godine potrebno je donijeti Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Sirač za 2017. godinu. Prema izvješću sa terena od Darkoma i Sirovine na području Općine
Sirač u 2017. godine, od 870 domaćinstava, komunalni otpad odvozio se od 709 domaćinstava. Ima 4
zelena otoka. Na njima se prikupilo stakla 1.310 kg, plastike 120 kg, tekstila ništa, papira na zelenim
otocima i kantama ukupno 10.160 kg. Jedan dan prikupljao se glomaznog otpada i sakupljeno je
272.520 kg miješanog otpada koji se odlaže na Cerik. Glomaznog otpada 3.082 kg od 25 prijavljenih
kućanstava, koji je zbrinut na odlagalištu u Garešnici.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2017. godinu
Ad. 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Sirač
Marijana Weiser – općina Sirač u postupku je utvrđivanja ishođenja naknade za pravo puta, to se
odnosi na služnost HT-a. Popis smo dobili od HAKOM-a, ali za ostvarivanje naknade na pravo puta
trebali bi u odluci o nerazvrstanim cestama dodati taj jedan članak: "Utvrđuje se da sve

nerazvrstane ceste koje su navedene u Popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sirač su
na dan 28. srpnja 2011. godine bile evidentirane i utvrđene kao nerazvrstane ceste."
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač
Ad. 7. Donošenje Odluke o davanju na trajno korištenje mjesnog doma u Šibovcu Češkoj besedi
Šibovac
Načelnik – nominiran je dom u Šibovcu, nije se prošlo na natječaju. Razgovarao sa saborskim
zastupnikom i od sredstava koja su dobile nacionalne manjine odvojeno je 409.000 tisuća, općina ima
50.000 i još sa dodatnih 50.000, sa nekih 500.000 kuna mogla bi se zatvoriti prvi dio i da se dom u
Šibovcu postavi onako kako je po projektu. Češka manjina u Hrvatskoj traži da se dobije na korištenje
besplatno.
Marijana Weiser - Mjesni dom u Šibovcu sagrađen na kč.br. 195 k.o. Šibovac, vlasništvo

Općine Sirač, daje se na trajno korištenje Češkoj besedi Šibovac za održavanje kulturnoumjetničkih programa i drugih aktivnosti, a na temelju uloženih sredstava Republike Češke u
navedeni objekt. Češka beseda Šibovac se obvezuje da ulaže u dom i održava ga u svojstvu
dobrog gospodara prema svojim mogućnostima. Međusobne odnose korištenja Češka beseda
Šibovac dogovorit će sa Mjesnim odborom Šibovac.
Darko Rendić - da li to znači da ga nitko drugi ne može koristiti.
Marijana Weiser – mogu ga koristiti i drugi, zato je stavljano da međusobne odnose korištenja

doma Češka beseda Šibovac dogovorit će sa Mjesnim odborom Šibovac.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o davanju na trajno
korištenje mjesnog doma u Šibovcu Češkoj besedi Šibovac
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Ad. 8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Sirač,
Marijana Weiser – na prošlom vijeću je spomenuto, trebaju se raspisati izbori za članove mjesnih
odbora. Sukladno dogovoru i zakonu prijedlog je da se izbori održe 17.06.2018. godine. Zakonom je
propisano provođenje izbora za mjesne odbore.
Ivica Supan - daje prijedlog da se stranke sastanu oko dogovora za liste.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sirač,
Ad. 9. Donošenje Odluke o imenovanju članova izbornog povjerenstva za mjesne izbore,
Marijana Weiser – mora biti predsjednik i podpredsjednik i četiri člana. Prijedlog je da predsjednik
bude Sofija Drašner, njena zamjenica Zvjezdana Drašner i zaposlenici općine, koji zapravo i provode
izbore i rade na njima, da budu članovi.
Josip Hamp - nelogično je da od četiri člana, sva četiri budu iz općine. Logika je da bude netko od
vanjskih suradnike, ili doslovce netko vanjski.
Načelnik – ključeve od općine ne da nikome stranom.
Marijana Weiser – ovi izbori su najkompliciraniji za općinu s obzirom da se moraju raditi sve upute,
sve zapisnike, listiće, sve ostaje na nama. Ima prva i druga smjena i to je četvoro.
Ivica Supan – smatra da svaka lista koja bude, ima pravo da ima člana u izbornom povjerenstvu. Isto
tako i kada se bude biralo za članove kod glasačkih kutija.
Marijana Weiser – po zakonu o lokalnim izborima u izbornom povjerenstvu ne smije biti član niti
jedne političke stranke stranke.
Igor Supan – ta jedna osoba, hoće li biti sve vrijeme u općini i raditi sve što bude potrebno za izbore.
Marijana Weiser – to je prošireni sastav.
Igor Supan – ovo je izborno povjerenstvo, prošireni sastav je nešto drugo.
ZAKLJUČAK: Sa 8 glasova ZA, 3 PROTIV (Josip Hamp, Zoran Polenus, Ivica Supan), 1
SUZDRŽAN (Denis Orčik) donosi se Odluka o imenovanju članova izbornog povjerenstva za
mjesne izbore
Ad. 10. Donošenje Odluke o određivanju iznosa naknade za rad članovima izbornog
povjerenstva i biračkih odbora
Marijana Weiser - prijedlog je da se Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Izbornog

povjerenstva za mjesne izbore isplati iznos od 500,00 kuna neto po osobi, a predsjedniku,
potpredsjedniku i članovima biračkih odbora da se isplati naknada u iznosu od 170,00 kuna
neto po osobi.
Ivica Supan – da li je to naknada za rad od 7 do 7.
Marijana Weiser – to je naknada izbornom povjerenstvu za zaprimanje kandidacijskih lista,
izrada listića, uputa, zapisnika, isplata naknada, dežurstva, za provedbu cijelih izbora, a za
članove biračkih odbora od 7 do 7 i što dan ranije preuzimaju materijale.
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Ivica Supan – zašto nije kao i za ostale izbore?
Marijana Weiser – ovi izbori se isključivo financiraju iz proračuna općine, a financiranje
lokalnih izbora dijelimo sa županijom. Kod kutija bi trebalo biti 110 ljudi.
ZAKLJUČAK: Sa 11 glasova ZA i 1 PROTIV (Ivica Supan) donosi se Odluka o određivanju
iznosa naknade za rad članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora
Ad. 11. Prodaja suvlasničkog dijela nekretnine u Velikim Bastajima kč.br. 308/1
Marijana Weiser – na prošloj sjednici bilo je poništenje javnog natječaja za prodaju suvlasničkog
dijela nekretnine u Velikim Bastajima. Naknadno, gospodin koji je i prvotno podnio zahtjev,
ponovno se javio i dostavio ponudu.
Načelnik – problem je što se sada javio netko drugi i koji je isto zainteresiran da to kupi. Bit će
početna cijena.
Marijana Weiser – s obzirom da se prvi put nitko nije javio trebalo bi staviti i cijenu vještaka. Znači
procijenjena vrijednost uvećana za troškove
Stjepan Juraić – predlaže početnu cijenu 7.500 kn.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o Prodaji suvlasničkog
dijela nekretnine u Velikim Bastajima kč.br. 308/1
Ad.12. Prodaja zemljišta u k.o. Sirač kč. br. 2786, 2769 – Blatna
Marijana Weiser – natječaj je bio raspisan, nitko se nije javio i sada je zainteresiran Kepić. Početna
cijena za prvu česticu je 23.730,00 a za drugu česticu 26.526,00 i traži plaćanje u tri rate, na tri godine.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o prodaji zemljišta u k.o.
Sirač kč. br. 2786, 2769 – Blatna po cijeni 23.730,00 kn i 26.526,00 kuna plaćanje u tri rate na tri
godine
Ad. 13. Izbori članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Marijana Weiser - u materijalima je tumačenje Ministarstva za demografiju. Njihova uputa je da se
treba više potruditi i osnovati Savjet mladih. Trebalo bi ponoviti javni poziv za isticanje kandidature.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o raspisivanju Izbora
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Ad. 14. Izvješće o imenovanju predstavnika Općine Sirač u Nadzorni odbor Darkoma
Marijana Weiser – sukladno čl. 51. Statuta općine Sirač načelnik može imenovati osobe u nadzorni
odbor Darkoma u kojemu je Općina Sirač suvlasnik, ali je o tome dužan izvijestiti vijeće.
Načelnik – Marijana Weiser je bila i prijedlog je i da ostane u Nadzornom odboru Darkoma.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se imenovanje Marijane Weiser u
Nadzorni odbor Darkoma.

7

Ad. 15. Odobrenje Udruzi Nijemcima i Austrijanaca Sirač za postavljanje spomen-ploče
Načelnik – došao je zahtjev od Udruga da se negdje na području općine postavi spomen-ploča koja bi
obilježila 156 godina dolazak Nijemaca i Austrijanaca na naše područje. Prijedlog je da se postavi kod
općine. U razgovoru sa Josipom Hampom, i po izraženoj želji da bi Udruga htjela imati jednu kuću
koju bi uredila u n njemačkom stilu. Interesantna je kuća od Mika, da se stupi u kontakt, da općina ide
u kupnju tog dijela. Općini treba dio da se probije cesta prema školi, a da se Udruzi da mjesto za kuću
i da se tamo postavi ta ploča. To će biti dugoročno rješenje.
Josip Hamp – idealan prijedlog nekog dugoročnog rješenja. Trebala bi se sastati četiri veleposlanika,
češki, mađarski, austrijski i njemački, svi bi trebali biti u Siraču isti dan i otkriti ploču. Za Sirač bi se
tada sigurno daleko čulo. U koliko se dođe u realizaciju kupnje te parcele, to bi zapravo bio uvod da se
kod svih njih mogu pojaviti, imaju ploču, a nemaju je na što staviti. Razumijevanje za ovu ideju
dobiveno je od Udruge Nijemaca na nivou RH. Bili su i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova
Njemačke, prezentirani su im materijali, koje su ponijeli sa sobom i dali su zelenom svjetlo. Problem
je što Njemačka još uvijek nema proračun jer su u postupku formiranja vlade. Trebao bi doći Rajner,
jer je Sabor pokrovitelj cijele manifestacije.
Zoran Polenus – i Renata Trischler, produžena ruka u Berlinu, razgovarala je sa Josipom Krajcerom i
rekla je da je to gotova stvar. Tu bi bilo mjesta i za sve ostale.
Darko Rendić – gdje se postavlja ploča.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA Udruzi Nijemaca i Austrijanaca Sirač

odobrava se postavljanje spomen ploče u povodu 150 godina dolaska Nijemaca i
Austrijanaca na ove prostore. Prostor za postavljanje spomen ploče osigurat će Općina
Sirač rješavanjem imovinsko pravnih odnosa odnosno kupnjom stare kuće Fande Mik,
nekretnine označene kao kč.br. 235 i kč.br. 242 k.o. Sirač, izgrađeno zemljište, dvorište i
izgrađeno zemljište Nikole Šubića Zrinskog, ukupne površine 1490 m2. Kupoprodaja
nekretnine realizirati će se do rujna 2018. godine odnosno najkasnije do travnja 2019.
godine. Alternativno ukoliko kupoprodaje ne bude realizirana potrebno je ishoditi
suglasnost za postavljanje predmetne spomen ploče na navedenu nekretninu.
Ad. 16. Pismo namjere gos. Ivice Horvata o namjeri kupovine zemljišta i otvaranja staračkog
doma
Načelnik – uvijek ima novih momenata. U razgovoru sa gos. Ivicom Horvatom, rekao je da će
trenutna lokacija gdje se šiva privremena, da bi se preselila, a da bi se zgrada digla još za dva kata i
otvorio dom za stare i nemoćne osobe sa 60 – 90 štićenika. Za halu je ponuđena poduzetnička zona, no
tamo je dugoročni problem zato što se treba riješiti struja za što je potrebno oko milion, milion i pol
tisuća samo za struju, trebaju se otkupiti još i neke čestice, a on vremena nema. Uputio je dopis u
kojem je iskazao interes za kč.br. 639. (načelnik pročitao pismo namjere).
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Načelnik – po prostornom planu na toj parceli planiran je put, koji bi i ostao. Hala bi bila oko 600 m2,
smještena bi bila na početku parcele, a iza hale bi bilo parkiralište i ostalo što mu je potrebno. Parcelu
traži gratis. Na parcelu treba dovući struju od trafostanice to je cca 40-50 tisuća kuna. Voda i plin je na
gradilištu. Ako će se dati, onda će se to raditi.
Stjepan Juraić – da ne bi prošli kao sa Vrbakom.
Josip – Hamp – dati na dvije tri godine.
Zoran Polenus – spominje se 25 osoba, da bi još povećalo.
Načelnik – ovdje bi bilo 25 i tamo bi bilo 25 zaposlenih osoba. Tu parcelu općina je platila 70.000 kn.
Marijana Weiser – može se staviti zabilježba.
Darko Rendić – misli da treba ostaviti da se malo razmisli, prenaglo je sve. To je važna odluka.
Josip Hamp – o tome se pričalo i na prošlom vijeću, a sada je dao i pismeno.
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Stjepan Juraić – da je poduzetnička zona gotova i svatko tko hoće graditi dobiva parcelu, i otvara
radna mjesta.
Darko Rendić – dugo se nastoji izmjestiti proizvodnja iz sela, a sada će se napraviti unutar naselja. Na
taj način ona zona nikada neće doći u funkciju.
Anica Markalaus se ispričala i napustila sjednicu zbog odlaska na posao, a prilikom glasovanja, njen
glas će se pribrojiti glasovima koji su ZA.
Stjepan Juraić – ne bi odgađao odluku.
Zoran Polenus – svaka obitelj koja da jednog radnika ostat će, nema se šta čekati.
Načelnik – isto se slaže sa Darkom, ali previše se treba investirati za trafostanicu. Za trafostanicu treba
pokušati preko fondova.
Tomislav Petrušić – Horvat nije vezan za Zagreb, u Zagrebu ima dva ureda, mi ga trebamo dovući u
Sirač. Tih 1,5 miliona kuna poreza što daje Zagrebu je njima ništa, a nama bi to bila velika stvar. A
dom za stare i nemoćne, iz Sirača trenutno 17 ljudi boravi po tuđim domovima i plaćaju od 3.500 kn
na dalje. Općina Sirač više od 30, zašto mi ne bi uzeli te novce.
Načelnik – ista stvar je bila i sa Baumitom, i na kraju je sjedište za cijelu Istočnu Europu u Siraču.
Kada je trebalo raditi halu u Zagrebu, trebali su platiti 400.000 komunalnog doprinosa u Zagrebu,
vijeće je donijelo odluku da se oslobode plaćanja komunalnog doprinosa. I sigurno će biti još njihovih
pogona u Siraču, a porez na prihod je sjeo nama. Ista stvar je i u ovom slučaju. Ako sjedište bude u
Siraču, sva će nam se to vratiti. Apelira da se odluka donese.
Darko Rendić – nije protiv, ali ako ima jedan siguran investitor da otvori poduzetničku zonu, isplati se
i dignuti kredit, jer kad-tad će se to morati napraviti.
Zoran Polenus – kada dođu Nijemci, natuknut će im se da je ta firma tu, pa možda bude još investitora.
Ivica Supan – Daruvar, Sirač, mi smo na kraju svijeta, niti cesta niti ništa. Treba svakome omogućiti
tko u Sirač želi uložiti. Auto-put je daleko, željeznica nikakva.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA Horvatu d.o.o., Treskavička 2c, Zagreb,

OIB: 88137585457, osnivača Ivice Horvata, Zemunska ulica 26, Sesvete, OIB:
90386225699, prodati će se zemljište označeno kao katastarska čestica 639 k.o. Sirač,
livada i put, ukupne površine 6906 m2, za izgradnju pogona za proizvodnju odjeće,
doradu i bojanje krzna.
Zemljište će se prodati za cijenu od 1 kn uz uvjet da se pogon za proizvodnju odjeće,
doradu i bojanje krzna izgradi i pusti u funkciju u roku dvije, a najduže u roku tri
godine.
Obveza povrata zemljišta u slučaju nerealiziranja pogona za proizvodnju odjeće,
doradu i bojanje krzna upisat će se kao teret u vlasničkim knjigama.
Prije realizacije postupka prodaje, katastarska čestica 639 k.o. Sirač parcelirati će se u
svrhu evidentiranja puta u katastarskim i gruntovnim knjigama.
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Ad. 17. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana općine 2018. godine
Stjepan Juraić – pročitao je prijedlog Komisije za odlikovanja i priznanja. Plaketa Općine Sirač,

grb općine Sirač veličine 8x12 cm i priznanje u pisanom obliku dodjelila bi se:
JOSIP KREUZER
Dugogodišnji član Matice umirovljenika koji svojim nesebičnim radom doprinosi radu Matice
i unapređenju života umirovljenika. Vatrogasac i prvi predsjednik Vatrogasne zajednice Sirač.
IGOR KRIŽ
Dugogodišnji član Kulturno-umjetničkog društva Kamen Sirač, tamburaš, tajnik i predsjednik
društva dva mandata, u kontinuitetu „živi“ KUD Kamen Sirač.
SONJA LAZIĆ
Teta Sonja, 30 godina rada sa djecom. Kaže pisac Exeperija „Svi ljudi najprije su bili djeca,
ali se malo njih toga sjeća.“ U našoj Sonji čučat će dijete do kraja života, a ne samo radnog
vijeka.
VLADISLAV MOULIS
Umirovljenik zaljubljen u nogomet. Dugogodišnji član Nogometnog kluba Kamen Sirač, na
svakoj utakmici na Lanari, uvijek spreman za pomoć.
MARIJA PAVIČIĆ
Sinonim za Osnovnu školu Sirač – učiteljica, ravnateljica, pjesnik. Svojim radom postigla je
da Osnovna škola Sirač postane prepoznatljiva u stvaranju uspješnih mladih generacija.
MARINA PETRNEL
Tajnica Osnovne škole Sirač i školska knjižničarka - predanim radom doprinosi napretku i
razvoju, gradi viziju moderne i uspješne škole.
SUZANA RENDIĆ
Konstanta Kulturno-umjetničkog društva Kamen Sirač, 5. listopada 2002. godine izabrana za
predsjednicu KUD-a na obnoviteljskoj skupštini, uvijek prisutna, mislima uvijek ispred
vremena, a sve za dobrobit KUD-a.
Javna priznanja Općine Sirač dodijelit će se i uručiti nagrađenima na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Sirač 30.05.2018. godine.
Udruge su predložile, a Komisija je prihvatila.
Načelnik – nismo poslali Udruzi Sirač-Zagreb.
Josip Hamp – kod Joze Kreuzera, treba svakako dodati da je vatrogasac i prvi predsjednik
Vatrogasne zajednice Sirač.
Darko Rendić – kod Suzane treba dodati da je prvi predsjednik nakon obnove rada KUD-a.
Postoji mogućnost dopune za Vladu Varata.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se prijedlog Komisije za
odlikovanja i priznanja uz dopunu kod Joze Kreuzera i Suzane Rendić, te dopuna za dodjelu
plakete i Vladi Varatu
Ad. 18. Pitanja i prijedlozi.
Načelnik – zakoni se stalno mijenjaju. Neki natječaji se isti dan otvaraju i zatvaraju. To vrijeđa i boli.
Za Stari grad se dobilo 100.000 kn, za samostan sv. Margarete 120.000 i pravoslavna crkva u Bijeloj
80.000.
Za dom Kip zatraženi su posebni uvjeti i nakon toga se ide na građevnu dozvolu. Ove godine ishodili
bi se papiri da se nagodinu može javljati na natječaje. Idu obadvije škole i u Šibovcu i u Kipu. Dom
Šibovac 400.000 osigurat će Češka beseda, općina oko 100.000 kn, da se završi prvi dio.
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Što se tiče Hrvatskog doma Sirač, danas je stigla obavijest da će se dobiti 150.000 kn. nominirano je i
kino, to je oko milion i sto i imamo obećanje da će i taj dio ići ali da se malo strpimo.
Vodovo Barica mora biti završen do kraja petog mjeseca. Ostala je precrpna, prema Žitkoviću i dom u
Maloj Barici.
Projekt za prečistač otpadnih voda se radi, planira se ove godine ishoditi i nagodinu se javiti na
natječaj. Za kanalizaciju ostale su još 4 ulice.
Ostala je cesta Pakrani – Bijela – Borki. Dugo se čekalo izvješće iz katastra. Vrijednost projekta je do
7 miliona. Geodetski dio je odrađen.
Pekarov sokak bi se nominirao, koliko će se dobiti, ne zna se. Ajmanov bi trebali riješiti sami.
Treba voditi brigu da kod svakog projekta općina daje svoj udio..
Proračun bi trebao biti nešto viši.
Program Zaželi, traženo je 25 žena, prošli smo sve i sada se čeka odluka. Vrijednost projekta je 3,9
miliona kn i 25 žena trebale bi skrbiti za 4 obitelji. Rade dvije godine.
Ivica Supan – do kuda je stigao most na Željnjaku.
Načelnik – bio je čak i na višem upravnom sudu zbog toga. Nastoji se to riješiti.
Ivica Supan – u Željnjaku problem je ograda kada naiđu dva auta. Razgovaralo se da će Hrvatske ceste
to izmjestiti. Da li postoji da to bude do 15.08. kada je na Svetnji proslava. Strahovito je uska cesta.
Ograda bi se trebala postaviti niže.
Načelnik – problem je što je obaloutvrda prenisko i nema se gdje postaviti.
Josip Hamp – obaloutvrda bi se trebala podići jedan metar i to bi bilo trajno rješenje.
Načelnik – razgovarat će se sa strukom.
Darko Rendić – spominjalo se uređenje ulica. Da li se planira promjena imena ulica? U koliko se u
bilo koje vrijeme planira promjena ulica predlaže da se jednoj od ulica da ime Hrvatskih branitelja.
Kornelija Horvat - da li uz obnovu škole ide i dječje igralište. Trava izvire iz klupe, nema ništa protiv
da gđa. Pavičić dobije nagradu ali tamo je katastrofa, trava do koljena, razbito staklo, tamo gdje je
šupa izlaze smije i štakori, strašno. Više se ne zna na koga da se apelira. Da li je to do čistačice,
ravnateljice ili općine, ali strašno je. Kada se ravnateljicu bilo što pita kaže da je to načelnik obećao.
Niti na jednoj klackalici nema sjedala. Spomenik isto.
Načelnik – ploča je izvađena, riješit će se. Za napuštene kuće je teško jer se ne mogu pronaći vlasnici.
Ravnateljicu će upozoriti, jer to je posao domara.
Josip Hamp – 26.05.2018. – Gastro u Siraču, biti će pozivi, reklame. Poziv za sve.
Načelnik – vezano za Gastro, škola ima priredbu. Dan općine je 30.05.2018., biti će svečana sjednica
vijeća i još niz događanja.
Željko Stjepanović – što je sa poljoprivrednim zemljištem, do kuda je to stiglo?
Načelnik – poslani su svi podaci, ali još ništa nije stiglo. 37.000 kn je program, a 18-19 je
kompjuterski program. Na zakon se čekalo godinu dana.
Tomislav Petrušić – općinski stan u Krešimirovoj, sve lošije i lošije stanje, vlaga. Bio je natječaj prije
nekoliko godina, da li bi ponovno mogao ići natječaj?
Načelnik – raspisat će se natječaj ako ima netko zainteresiran.
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Libuška Marin – i umirovljenici nešto rade. Bili su u Kukavici na takmičenju pikada, ekipno osvojili
drugo mjesto a Manja ide na među-županijsko.
MarijanaWeiser – zvali su iz Ureda državne uprave, kod izmjena i dopuna proračuna mora se ponovno
promijeniti stupanje na snagu. Treba biti osam dana od dana objave, a ne danom donošenja.
Načelnik – za zimsku službu imamo samo jednoga - Krajcera, ovi drugi nisu zadovoljili.

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 22,25 sati.

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

Voditelj zapisnika:
_________________________
(Vlasta Vončina)
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