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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-05/16-01- 07  

UR. BROJ: 2111/04-16-01-02 

Sirač, 14.09.2016. 

 

 

ZAPISNIK 24. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 6. SAZIVA 

održane dana 14.09.2016. godine u  prostorijama 

Općine Sirač s početkom u 19,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Stjepan Juraić,  Gospova Brkić,  Mirko Panifer,  Franjo Mik,  Darko Rendić, 

Josip Hamp, Zlatko Šidak, Aleksandar Demeter, Gabrijela Šafar, Ludvik Supan, Ivica 

Karlović 

 

ODSUTNI: Ivan Palac, Valentino Fogl 

 

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

Marija Miler, Anamarija Žuger (vježbenik), Radio Daruvar – Vlatka Babić 

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 22. sjednice i 23. (telefonske) sjednice, (zapisnik u privitku), 

2. Izvještaj o utrošku sredstava iz proračunske pričuve za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2016. godine (materijal u privitku), 

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. 

siječnja do 30. lipnja 2016. godine, (materijal u privitku), 

4. Prihvaćanje financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za Program predškole za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, (materijal u privitku) 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika komunalnih usluga na području 

Općine Sirač, (materijal u privitku), 

6. Donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 

Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općine 

Sirač, (materijal u privitku) 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Dnevni red JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaćen  

 

Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 22. sjednice i 23. (telefonske) sjednice, 
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Načelnik – na prošloj sjednici postavljeno je pitanje nabavke drva u siračkoj šumariji, 

razgovarao je sa upraviteljem. Razvalina u Dubnici i Majdaniću biti će sanirana oko 20. ovog 

mjeseca. Što se tiče izvoženja drva iza 15 sati, svaki kamion koji dođe na utovar do 15 sati 

tovare  se, ali neki idu i iza 15 sati. Vodi se briga o pretovaru. Bilo je govora da linija nema, 

obećano je da će između 20. i 25.09. biti linija za izradu drva iza Dmitra Stjepanovića u 

Borkima i moći će se javiti. 

 

Stjepan Juraić – da li se može kupiti drvo za ogrjev i mimo linija? 

 

Načelnik – klasično se može kupiti u šumariji. 

 

Ludvik Supan – višemetrica je 250 kuna, a gule su 240 kuna. U drugim šumarijama, koliko je 

čuo,  je u pola cijene. 

 

Stjepan Juraić – koliko je čuo, ostale šumarije nemaju 5.000 kubika otpadnog i drugog drveta 

koje propada u šumi. Šumarija Sirač to ima i zašto se to ne prodaje. 

 

Ludvik Supan – čuo je da u nekom šumarijama uplatiš kubik, a dobiješ dva. 

 

Aleksandar Demeter – ljudi iz Sirača voze drva iz Đulovca. Privatnici zakupe i naprave 

kubika i kubika drva, a iza njih ostaje nered. To se vidjelo kod zadnjih poplava kada je voda 

donijela granje i otpad na most kod škole. 

 

Stjepan Juraić – pitanje je zašto se u drugim šumarijama može kupiti a kod nas ne. U šumama 

nikada takav šumski nered nije bio kao što je sada, a ljudi ne mogu do ogrjevnog drveta. 

 

Mirko Panifer – u Kiljarama u Majdaniću od lani od četvrtog mjeseca stoji najmanje 30 

kubika lagerskog otpada koji propada, a ljudi to ne mogu kupiti. 

 

Darko Rendić – očekuje odgovor u vezi zapošljavanja i otpuštanja ljudi iz Sirača. Iz zapisnika 

je vidljivo da je načelnik rekao da će kontaktirati sa višim nivoima i dati informaciju. 

 

Načelnik – problem je što planiraju smanjivati ljude, a ne povećavati. 

 

Stjepan Juraić -  otkaze dobivaju sirčani i to branitelji. Trebalo bi ponovno razgovarati. 

 

Josip Hamp – primjedba  na telefonski zapisnik, nije navedena cijena za kupovinu nekretnine. 

 

Načelnik – 150 tisuća kuna.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO, sa 11 glasova ZA prihvaćaju se zapisnici sa 22. i 23. 

sjednice 

 

Ad. 2. Izvještaj o utrošku sredstava iz proračunske pričuve za razdoblje od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2016. godine 

 

Načelnik – u  dogovoru s Zavičajnom udrugom Sirač – Zagreb dogovoreno je da će grad 

Zagreb financirati nadstrešnicu u vrtiću. Bila je potrebna određena dokumentacija za geodetu i 

projekt što nije bilo planirano, te je 11.812,50 kuna sredstva utrošena iz proračunske pričuve.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Izvještaj o utrošku 

sredstava iz proračunske pričuve za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 



 3 

Ad. 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za 

razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

Načelnik – u prošloj godinu ušlo se u investicije i preinvestirali smo se za  1.071.000,00 kuna. 

Od tih 1.071.000 kuna ostalo je za platiti 436.000 kuna. Osobno planira do kraja godine svesti 

na nulu. No, ima radova koji se planiraju, Županija planira uložiti u ambulantu u Siraču 50-60 

tisuća kuna. Planirano je da se uredi sanitarni čvor, ali županija nije planirala da se izmijene 

vrata. Izmjenu vrata financirati će općina. 

Nominiran je i vodovod za Baricu, projekt je prošao u Hrvatskim vodama, financiranje je 

80:20. Cijevi za plin su kupljene. Ukupno ima 790 m cijevi koje spajaju Švrakinjac sa 

Baricom i 4 km i 250 m imamo, ali 790 m cijevi nemamo. Polažu se cijevi u isti rov i plin i 

voda. U ponedjeljak (26.09.2016.) trebalo bi se početi kopati za vodovod Sirač – Barica. 

Logično je da će se i tu trebati dati određeni novac. 

Stjepan Juraić – vijeće se već i ranije dogovorilo da sve investicije gdje netko ulaže 80, 60 % 

treba pratiti. To se odnosi i na ambulantu i vodovode Barica. 

Stjepan Juraić daje na glasanje da općina prati dvije investicije: uređenje ambulante i  

vodovod Barica. 

JEDNOGLASNO sa 11glasova ZA prihvaća se prijedlog  da općina prati dvije investicije: 

uređenje ambulante i  vodovod Barica. 

Načelnik – ovogodišnji proračun za 6 mjeseci je za 10 % veći u odnosu na prošlogodišnji. 

Marija Miler – u kratko objašnjava. Prihodi u ukupnom u odnosu na plan ostvarenu su 

3.466.00 ili 50,15 %,  u odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su veći za 230.000 

kuna. Prošle godine  tekuće pomoći iz  proračuna je bio 866.000, a ove godine je 1.598.000, 

što je veliko povećanje.  

Načelnik – prvo smo dobili za šest mjeseci, pa za sedmi, osmi i deveti i sada pred izbore, do 

kraja godine. 360.000 još imamo zaduženje za Tomislavovu i Frankopansku kod Cesta i to 

planira uplatiti prije roka. 

Što se tiče kupovine Bukačeve kuće – sa odvjetničkom kućom Jajaš sklopljen je ugovor za T-

mrežu. Ugovor je da se isplaćuje tri godine po 220.000, morali smo 70.000 ili 30 % platit po 

ugovoru i ostalo je 150.000 kuna i za to se kupila kuća.  

Marija Miler – taj prihod se ne nalazi u ovom obračunskom razdoblju.  

Načelnik – potpisan je ugovor za repetitor koji ide na Hrvatski dom radi boljeg signala.  Kopa 

se od pošte do doma iza kina.  

Aleksandar Demeter – kada se kreće sa radovima. 

Igor Supan – mjesec, mjesec i pol se pogoršao signal, u petak su bili i uvjerili se da signala 

nema.  Kada se popravljao repetitor na Omanovcu, digitalno su ga pomaknuli za 2-3 stupnja, 

sada je vraćeno i signal je otprilike kakav je i bio. Kroz 2-3 tjedna stižu dijelovi i za mjesec i 

pol bi trebalo biti u funkciji.    

Stjepan Juraić – imamo politiku koja se ne mijenja. Uzimaju se novci gdje se god pruži 

prilika,  a ako treba i kratkoročno se zadužuje. 

Josip Hamp – vezano uz signal, ima neslužbenu informaciju da oni ne planiraju baš tako brzo 

postavljati repetitor na Hrvatski dom. Horvat je izrazio nezadovoljstvo sa signalima i njemu je 

suparnička firma ponudila druge uvjete, iza toga je telekom došao do njega i dao mu je 

ponudu koju ne može odbiti uz uvjet da kod njega na zgradu postave pojačivač signala, jer 

navodno da u Sirač naredne dvije godine neće ništa uložiti. A repetitor što je bio pokvaren, 

prema europskim direktivama signal se morao smanjiti. 
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Igor Supan – nema šanse da Horvatu postavi a ne na dom, jer će onda imati samo on. Bili su u 

petak i rečeno je da se za sigurno postavlja. 

 

Josip Hamp – tehnička primjedba u obrazloženju u tabeli  prihodi i primici, ostao je krivi 

iznos od prošle godine, treba ispraviti. 

 

Gabrijela Šafar – pozicija 88 usluge odvjetnika i pravnih savjetovanja 108.061 kuna – za šta? 

Predviđeno je bilo 43.000 kuna. 

 

Načelnik – odvjetnički ured Jajaš 70.000. Uzeta je odvjetnička firma  da se dođe do podataka 

za mrežu. Odvjetnička kuća uzela je ljude koji su radili i svoju uslugu ponudili preko Jajaša i 

kada se koja općina javi  imaju kilometražu.  Općina Sirač bila je među prvima i dobila je 

novac.I još je tu i Odvjetnički ured Sofije Drašner sa 2.200 mjesečno. 

 

ZAKLJUČAK: SA 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Gabrijela Šafar) prihvaća se 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 

30. lipnja 2016. godine 

 

Ad. 4. Prihvaćanje financijskog izvješća Osnovne škole Sirač za Program predškole za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

Marija Miler – vrtić je pri Osnovnoj školi u Siraču i proračunski su korisnici županije. Općina 

prati sa 70 % ekonomske cijene. Podmiruju se plaće djelatnike i troškove za zaposlene. 

Prihodi od roditelja idu za materijalne troškove. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se financijsko izvješće 

Osnovne škole Sirač za Program predškole za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2016. godine 

 

Ad. 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika komunalnih usluga na 

području Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – tijekom Dana šljiva ukazala se potreba za iznajmljivanje projektora sa 

platnom i laptopom, nije se moglo naplatiti jer nije bilo utvrđene cijene. Kako se radila 

dopuna cjenika stavljeno je i iznajmljivanje vijećnice političkim strankama za izbornu 

promidžbu, kao i iznajmljivanje oglasnog panoa, a sve sukladno dopisu Ministarstva uprave. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o izmjenama i 

dopunama Cjenika komunalnih usluga na području Općine Sirač 

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 

Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općine 

Sirač 

 

Marijana Weiser – u trećem mjesecu vijeće je donijelo predmetnu odluku. Pregledom odluke 

Ured državne uprave u županiji utvrdio je da  ima nepravilnosti, nisu bile dodane sve narodne 

novine i nije im se sviđala formulacija u čl. 5 stavak 1. To se izmijenilo. Postavljeno je pitanje 

uz članak 8, te je i on izmijenjen.  
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o  izmjenama i 

dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova Općine Sirač 

 

 

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi 

 

Načelnik – ovogodišnji Dani šljiva bili su najjači do sada. Bilo je određenih problema na 

cesti, razgovaralo se na načelnikom policije oko toga. Bilo je manjka ljudi i unajmljena je 

zaštitarska služba od 11 sati do 23 sata. To se izuzetno dobro pokazalo. Ukupno je pribavljeno 

32.250 kuna od ulaza. Bilo je jako puno ljudi sa propusnicama. Kada se sve to sabere bilo je 

preko 5.000 ljudi. Do ovih godina bilo je sponzorskih ugovora od 50 do 70 tisuća kuna, a ove 

godine približilo je brojci 100 tisuća  kuna. Dani šljiva koštaju 220 tisuća   kuna. Sjedeće 

godine sa ugostiteljskim uslugama ići će se na natječaj. Pokazalo se jako dobro sa moto-

alkom. Sa štandovima možemo biti prezadovoljni. 148 žena je peklo kolače. Bilo je pitanje da 

li su to dani kolača ili dani šljiva. Šljiva nema, a kolača ima. Nagodinu obvezati mjesne 

odbore i OPG-e da moraju donijeti šljive. 

Bio je problem što nije bilo pečenja, svinjetine i janjetine. Sve se pojelo već u petak. 

Veliki problem je parkiranje i treba riješiti parkirališta.  

Koncerti Mladena Grdovića i Žutih dunja bili su dobri. 

Bilo je nekoliko propusta prilikom najavljivanja i na stranicama općine. 

Zahvala svima, ljudi su profesionalno odradili posao. 

U petak su bili gosti iz Austrije, radi se na prekograničnoj suradnji. 

Zavičajna udruga Sirač Zagreb položila je vijenac u Parku branitelja. Bandić bi trebao doći u 

Sirač u posjet vrtiću. 

 

Stjepan Juraić – folklorna grupa iz Hercegovine bili su oduševljeni, nisu mogli vjerovati da 

jedno tako malo mjesto može tako nešto organizirati. 

 

Načelnik – tijekom Dana šljiva moralo se nešto i „odrezati“. Jedna politička stranka tražila je 

štand, što je odbijeno. Niti jedna stranka nije favoriziran. 

 

Josip Hanp – u petak (02.09.2016.) bile su kolege iz Javne vatrogasne postrojbe grada 

Zagreba. Ima naznaka da bi jedan bio opreme koji koristi JVP Zagreb mogla doći u sirački 

DVD. 

 

Načelnik – sve je dobro prošlo, ali se pokazalo da je premalo ljudi. 

 

Načelnik – informacija o Poljoprivrednoj zadruzi, šest članova Poljoprivredne zadruge dobilo 

je ovrhe. Nabavljena je oprema, oprema je kod  Dragičevića u Daruvaru, gos. Benjamin Cesar 

je opremu podigao, međutim  oprema nije plaćena. Nema uvid da li je oprema plaćena, da li je 

digao kredit ili dobio bespovratna sredstva. Ukupno zaduženje je oko 122 tisuće. Zadruga je 

kupila Paniferovu kuću  za 75 tisuća. Zatražena je dokumentacija i još se nije sve dobilo.  

Zadruga ne može egzistirati ako nema zadrugara, a zadrugari su potpisali da više nisu u 

zadruzi. Traženo je od Trgovačkog suda dokumentaciju. Nastojat će se deblokirati ljude. 

 

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica završila  u 20,30 sat. 

 

 

 

             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                             _________________________                                                                                      

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


