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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-05/20-01/7 

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

Sirač, 14.09.2020. 

 

ZAPISNIK 31. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA 

održane dana 14.09.2020. godine u  Hrvatskom domu s početkom u 19,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Kornelija Horina, Josip Hamp, Stjepan Juraić, , Liduška Marin, Darko Rendić,  Željko 

Stjepanović, Ivica Supan, Denis Orčik, Ankica Markalaus, Zoran Polenus 

 

ODSUTNI:  Anita Novak, Tomislav Petrušić 

 

POZVANI: Branimir Miler - načelnik,  Igor Supan – zamjenik načelnika, Marija Miler, Saša Križ 

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 30. sjednice, (zapisnik u privitku), 

2. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač, 

(odluka u privitku), 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač 

za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sa obrazloženjem (materijal u privitku)  

4. Pitanja i prijedlozi.  

 

Dnevni red prihvaća se JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaćen 

 

Ad 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 29. sjednice   

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO, sa 9 glasova ZA prihvaća se Skraćeni zapisnik sa 30. 

sjednice 

 

Ad. 2. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Sirač 

 

Načelnik – trebalo se krenuti u izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Sirač jer imamo par 

zahtjeva oko granje i zahtjeva vezano za rudište. Riješeno je zemljište za trafostanicu u 

Poduzetničkoj zoni. Više o svemu reći se Saša Križ koji učestvuje u izradi Plana.  



 2 

 

Saša Križ, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje – kratak osvrt. Prostorni planovi moraju se 

povremeno mijenjati.  

Izmjene: 

- Intercal, stavljanje zemljišta u građevinsko područje, 

- Suvenir Arbor – kupio zemljište i stavljeno u proizvodno, 

- Nekoliko zahtjeva da se poljoprivredno stavi u građevinsko 

- Nekoliko zahtjeva da se građevinsko stavi u poljoprivredno, Purnica- predviđeno za 

sportsko-rekreacijski centra 

- Šume su usklađene sa šumarskom osnovom, 

- Vodne površine, stigao zahtjev od Hrvatskih voda Daruvar za odteretni kanal i regulacija 

rijeke Bijele, 

- Prometnice – stanje ažurirano 

- Trafostanica u Poduzetničkoj zoni Lanara riješena je Prostornim planom 

- Zaštita prirode - usklađeno sa Županijskim planom  

- Kulturna dobra – maknulo se sve što je bilo kao dobra od lokalnog značaja (mlinovi…) 

- Postupanje s otpadom – na „Sedmici“ je planirano reciklažno dvorište 

- Bilo je primjedbi na javnoj raspravi koje su uvažene: Moučkov mlin da se prebaci u javno 

društvenu namjenu, 

- Preko puta škole bila je stambena namjena, sada je javna i društvena namjena, predviđeno za 

izgradnji dječjeg vrtića, 

- Predviđena dva sportska ribnjaka, 

- HŽ je tražio da se putni prijelazi ucrtaju, 

- „Pročešljane“ su odredbe za provedbu 

- Istražni prostor Čelina II nije se moglo riješiti ovim izmjenama Prostornog plana, s obzirom 

da je to zahvat u prostoru državnog značaja i rješava se Županijskim planom. 

 

Ivica Supan – dvije su industrijske zone? 

 

Načelnik – jedna je Čelina i druga na Lanari.  

 

Ivica Supan – zemljište kod Slavka Orbana, kojeg je to značaja. 

 

Načelnik – predviđena je hidrometeorološka stanica, do ceste je mješovite namjene. 

 

Josip Hamp – samostojeći antenski stup za elektroničku komunikaciju, gdje se planira. 

 

Saša Križ – nije planirano, planirano je područje smještaja, krug radijusa je 3 km,  i onda se utvrđuje 

najbolja lokacija, s tom da se ne može staviti blizu škole ili vrtića. Dali su primjedbu da se to makne, 

ali se primjedba nije prihvatila. 

 

Josip Hamp – u testu se spominji javne i društvene građevine…. Nema vatrogasnog doma. 

 

Saša Križ – javne i društvene građevine mogu se raditi u svim namjenama. 

 

Josip Hamp – čl. 19. što to znači? 

 

Saša Križ -  odnosi se na dvojne objekte.  

 

Josip Hamp – i zadnji put imao primjedbe uz uvjetna grla. U Siraču se smije držati do 5 krava. 
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Saša Križ – naselja izvan Sirača, mješovita namjena pretežito poljoprivredan gospodarstva, i u njoj se 

može držati 40 uvjetnih grla. 

 

Načelnik – gđa Vukelić imala je krave, susjedu smrdi, ali ona je to zatekla. 

 

Saša Križ – Orašje cijelo je pretežito stanovanje i 5 uvjetnih grla je dozvoljeno. Bez stoke je od 

šumarije i oko škole.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA donosi se Odluka o donošenju II. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sirač 

 

Ad. 3.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sa obrazloženjem       

Marija Miler – prije polugodišnjeg izvještava o preraspodjeli sredstava proračuna za 2020. 

godinu vezano izvršenje polugodišnjega. Načelnik ima mogućnost temeljem zakona izvršiti 

preraspodjelu sredstava da bi bilo dovoljno sredstava za pokrivanje neplaniranih izdataka. Radi 

se o 73.295 kn što minusa, što plusa. Proračun ostaje isti. 

Polugodišnje ostvarenje: ostvarenje prihodi 6.018.894,27, rashodi 5.222.782,17, razlika 

796.112,10, prijenos viška prihoda iz prethodne godine je 1.712.570,65. Za prijenos viška 

prihoda u sljedeće razdoblje je 2.508.682,75 kuna. Izvorni prihodi Općine Sira iznosili su 

3.672.472,90 

Investicije: I. faza dom Šibovac, dom Kip I. faza, škola Kip, WiFi, Prostorni plan, parkiralište  

kod groblja u Siraču, ulica Nikole Tesle, u drugom polugodištu ide nastavak ulaganja u Ajmanov 

sokak, Park branitelja, Hrvatski dom Pakra, Hrvatski dom klima, tavanski prostor u zgradi 

općine za arhivu, uređenje nove vijećnice u zgradi općine. 

Načelnik – izvršenje oko 31 %. U Hrvatskom domu u Sali postavit će se ventilacija, u dijelu 

Pakre treba postaviti pločice, sanitarni čvor za invalide, ovojnica za Hrvatski dom, dom Kip I. 

faza, Dom Šibovac, mrtvačnica Miljanovac, kanalizacija od općine do parkirališta u 

Gundulićevoj. Cesta od Doljana prema Miljanovcu 2.7 km investicija 80:20. dobro je da projekti 

ne dolaze svi u isto vrijeme. Prečistač je cilj, čeka se zemlja. Planira se javiti na neki od 

natječaja. Cesta Pakrani, Bijela, Borki, imamo građevinsku dozvolu, očekuje pomoć od 

podpredsjednika vlade gos. Miloševića. 

Igor Supan – od ministarstava još nismo dobili nikakva sredstva, bit će tek 11. ili 12 mjesec. 

Tražen je predujam 50 %, nije se dobilo 50 %, po novome traži se po dostavljenim situacijama. 

Što se tiče Park branitelja, počeo se raditi, prije pet mjeseci predao se prvi dio, prije mjesec i pol 

drugi dio, još je u obradi i čeka se odluka, kada dođe odluka tek tada se mogu tražiti sredstva. 

Program Zaželi, još su ove godine ostale dvije isplate.  

Načelnik – moramo napraviti arhivu, planirana je na tavanu zgrade općine. Bili su iz Državnog 

arhiva iz Bjelovara, konstatirali su da prostor na tavanu odgovara. Ponovno će se ići i u program 

Zaželi, i ponovno 25 žena. Prostorni plan je pri kraju. Revizija je u tijeku. 

 

Darko Rendić – proračun se najviše temelji na prihodima od poreza. Prihod od poreza je nešto 

ispod 40 %, da li je to posljedica poslovanja u našem okruženju ili je to realno za poslovanje. 

Koliko je realno da će se sve to ostvariti. 

Marija Miler – prvih 6. mjeseci nije se osjetilo. Više posljedica moglo bi biti u drugom 
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polugodištu. Što se tiče pomoći unutar subjekata općeg proračuna, tiče se i programa Zaželi i 

Šibovca.  

Igor Supan – dobili smo odluke i znali smo da će se dobiti sufinanciranje i za dom Šibovac i 

druge domove 6-7 miliona. To je potrebno staviti kako u prihode tako i u rashode.  

Načelnik – dobro je što radi i Intercal i Baumit. Isto tako i ostali rade, ne stoje, što je jako dobro.  

Juraić – na kraju mandata možemo biti zadovoljni. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 10 glasova ZA donosi se Odluka o prihvaćanju 

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

30. lipnja 2020. godine sa obrazloženjem       

Ad. 4. Pitanja i prijedlozi 

 

Darko Rendić – kada se završi Park branitelja trebalo bi postaviti na ulazak u Park znakove za 

zabranu vožnje bicikla, motora. 

 
Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 21,15 sati. 

 

 

             Predsjednik:                                                                              Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                                   _________________________                                                                                      

 

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


