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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
 KLASA: 021-05/19-01/6  

UR. BROJ: 2111/04-01-19-2  

Sirač, 11.09.2019. 

 

ZAPISNIK 21. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA 

održane dana 16.09.2019. godine u  prostorijama 

Općine Sirač s početkom u 19,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Ivica Supan, Kornelija Horina, Josip Hamp, Stjepan Juraić, Zoran Polenus, Tomislav 

Petrušić, Anita Novak,  

 

ODSUTNI:  Liduška Marin, Darko Rendić, Željko Stjepanović 

 

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

Weiser 

 

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 19. i 20. sjednice općinskog vijeća (skraćeni zapisnik u 

privitku),  

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

za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sa obrazloženjem (materijal u privitku)  

3. Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 

stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Bjelovarsko-

bilogorske županije (izvješće u privitku)  

4. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti 

"KOMUS" (statut u privitku)  

5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne 

ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "KOMUS" (pravilnik u privitku)  

6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog 

odnosa Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "KOMUS" (pravilnik u privitku)  

7. Prihvaćanje financijskog izvješća Osnovne škole Sirač – Program predškole za razdoblje 

01.01.2019 - 30.06.2019. (izvješće u privitku)  

8. Pitanja i prijedlozi.  

 

Načelnik predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom „Donošenje Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač za financiranje toplog obroka za sve 

učenike“ 
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D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 19. i 20. sjednice općinskog vijeća (skraćeni zapisnik u 

privitku),  

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

za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sa obrazloženjem (materijal u privitku)  

3. Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 

stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Bjelovarsko-

bilogorske županije (izvješće u privitku)  

4. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti 

"KOMUS" (statut u privitku)  

5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne 

ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "KOMUS" (pravilnik u privitku)  

6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog 

odnosa Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "KOMUS" (pravilnik u privitku)  

7. Prihvaćanje financijskog izvješća Osnovne škole Sirač – Program predškole za razdoblje 

01.01.2019 - 30.06.2019. (izvješće u privitku)  

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač za 

financiranje toplog obroka za sve učenike  

9. Pitanja i prijedlozi.  

 
Dnevni red sa izmjenom jednoglasno prihvaćen sa 9  glasova ZA prihvaćen. 

 

Ad. 1. Verifikacija skraćenih zapisnika sa 19. i 20. sjednice općinskog vijeća 

  

ZAKLJUČAK: Jednoglasno sa 9 glasova ZA prihvaćaju se skraćeni zapisnici. 

 

Ad. 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sa obrazloženjem 

 

Marija Miler – u kratko objašnjava Polugodišnji izvještaj. Ukupno ostvareni prihodi sa 30.06.2019. su 

6.239.087 kuna, a plan je 15.936.436 kuna, odnosno 39 % je ostvarenje prihoda za pola godine. 

Rashodi su izvršeni sa 4.957.492,27 kuna što je 31,12 %. Zaduživanja nije bilo u prvom polugodištu. 

Preneseni prihodi iz prošle godine su  892.357,16 kuna,  a višak polugodišta je 1.281.494,43, za 

prijenos viška prihoda za sljedeće razdoblje je 2.173.951,89 kuna. 

Načelnik – do 9. mjeseca išlo se u investicije, neke su završene neke nisu. 

Lanara je gotova, čekaju se papiri. 

Igor Supan – Lanara je općinu koštala 20.000,00, iz EU fondova povučeno je 200.000 kuna, 110.000 

je naše sufinanciranje, otvoren je još jedan natječaj gdje se mogao sufinancirati  vlastiti dio preko EU 

fondova,  prijavili se i dobili 80 % financiranja i vlastiti udio za fasadu na Lanari je  20.000  kuna. 

Načelnik – prijavili smo se za zelene otoke, čeka se. 

- Rekonstrukcija Ajmanovog sokaka, kada bude išla ulica N. Tesle ići će i Ajmanov sokak, 

Mrtvačnica Bijela, jedan dio je gotov, pokrita je, napravljena je nadstrešnica, još ju treba 

dovršiti 

- Pakrani mrtvačnica – problem je sa strujom,  

- Dokumentacija za nerazvrstane ceste – dalo se da se radi dokumentacija, 237.000 kuna, plan je 

70.000 ove godine, a ostatak sljedeće godine 

- Uređenje parkirališta kod zgrade općine kreće za 2-3 dana 

- Rekonstrukcija društvenog doma u Kipu, vrijednost je 528.000, dobilo se, do kraja godine bi 

se trebalo i to riješiti 

Problem je sa izvođačima radova 
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- Rekonstrukcija ulice N. Tesle, natječaj završava za par dana, vrijednost je oko 700.000 kuna. 

- Krovište na zgradi općine, plan je da se i to napravi  

- Hrvatski dom, tri su projekta, garderoba koja je završena, sami Hrvatski dom i ostala je 

ventilacija koja košta oko 300.000 kuna, sredstva su pripremljena, prostor iznad kina gdje 

treba stavljati knauf, stolariju i ostalo 

- Rekonstrukcija doma u Šibovcu, vrijednost 3.000.000 kuna, treba raspisati javnu nabavu i 

provedba traje tri godine 

- Pekarov sokak je završen 

- Baptistička crkva 

- Park branitelja nije riješen jer su išli prioriteti 

- Spremnici za  otpad su riješeni 

- Program Zaželi ide svojim tijekom 

- Javna rasvjeta, trebalo bi izmijeniti gdje je riješen asfalt, 

- Nerazvrstane ceste, radi se projekt 

Do kraja godine dva miliona i nešto će se potrošiti, s tim sa ima investicija za 10 miliona kuna, a od 

toga općina treba odvojiti 1,9 miliona kuna.  

Planira se nominirati dom u Pakranima, škola u Pakranima, traženo je od županije škola u Bijeloj i 

dobivena je. Na školi u Bijeloj otišlo je krovište, što treba trenutno sanirati.  

Sa Hrvatskim vodama imamo sporazum za prečistač otpadnih voda i pred ishođenjem lokacijske 

dozvole smo. Nešto je ostalo i od vodovoda Barica. 

 

Josip Hamp – Bukačeva kuća, u kojoj je fazi? 

 

Načelnik – prijavljena na projekt vrijednosti 500.000 eura, radila bi se kompletna kuća, sadržaj kao 

hostel sa 30 ležaja. Radi se o međugraničnoj suradnji sa Mađarima  gdje su se dobili dodatni bodovi.  

 

Zoran Polenus – što se konkretno mislilo sa domom u Kipu? 

 

Načelnik – vrijednost rekonstrukcije doma je 1,5 miliona kuna. Ove godine planirana je investicija od 

500.000 kuna. Sljedeće godine javit će se ponovno na natječaje i u tri godine planira se završiti.  

 

Josip Hamp – 40 % izvršene prihoda je prihvatljivo ali nije 50 % što bi bilo idealno. Kada se usporedi 

prošlogodišnje novce vidi se da je proračun i više nego duplo porastao. To ohrabruje. Projekata ne fali, 

problem su izvođači. Za 6 mjeseci može se biti zadovoljan.   

Uz osnivanje komunalne ustanove…. U više navrata pričalo se na vijeću, stanje priključaka vodovoda 

i kanalizacijske mreže, vlasnički odnosi, da li se zna što je od Darkoma, Hrvatskih voda, općinsko, u 

kojim dužinama izvedeno, koje ulice su gotove, koji je projekt postojećih priključaka, koji efekti se 

ostvaruju…. Potrebna je informacija na današnji dan inventura, a posebno vlasnički odnosi. 

 

Načelnik – svojedobno se govorilo da će plin biti na nivou države, smeće ostaje općini. Kako sada 

stvari stoje plin će ostati državi sa ostalo ide županijskim firmama. Općina više ništa neće moći što se 

tiče plina, vode i kanalizacije sve će biti na nivou države. Ima problema sa priključcima, to više nije 

posao općine. Ulica je nedovršena, fale priključci, ako se čeka Darkom…..  

Za most Željnjak dobivena je građevna dozvola, sa Kamenom se razgovaralo o sufinanciranje ceste 

Sirač – Badljevina i treba riješiti, što se tiče županije i Tomislavova, jer župan traži sufinanciranje pola 

sredstava, a s druge strane revizija kaže da je to protuzakonito. Hoćeš asfalt, a ako financiraš kršiš 

zakon. 

Za cestu Sirač – Baljevina traži se da Kamen da materijal. 

Denis Orčik – činjenica je da se ta ulica treba završiti. 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 30. 

lipnja 2019. godine sa obrazloženjem 

  

Ad. 3.  Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 

Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

Marijana Weiser – od državnog ureda za reviziju vršena je revizija po pitanju nogometnih igrališta i 

stadiona na području BBŽ, nalaz revizije je dostavljen, ima nekih preporuka koje treba ispraviti, ima 

nekih stvari koje su riješene, što je sve vidljivo u izvješću. 

Potrebno je analizirati i vrednovati učinke upravljani korištenja nogometnih igrališta, radi utvrđivanja 

učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja problema u svezi s upravljanjem i 

korištenjem, utvrđivanja utjecaja i upravljanja na lokalnu zajednicu, utvrđivanja načina na koji se 

upravljanja nogometnih igrališta može  unaprijediti, uvesti primjenjive kriterije i pokazatelje 

učinkovitosti i načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i drugom 

imovinom u vlasništvu jedinice. 

Potrebno je napraviti pravilnik po kojemu će se vrednovati. 

Potrebno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjima i korištenjem, izvještavanje o 

postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanja mjera u slučaju lošeg 

obavljanja posla i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcije 

upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time zadovoljiti javne potrebe.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

Ad. 4. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za obavljanje komunalnih 

djelatnosti "KOMUS" 

 

Načelnik – postoji komisija u kojoj su Juraić, Hamp i Grgošević i zajedno sa Marijanom i 

načelnikom izrađen je Statut. 

 

Marijana Weiser – pročitala sve članke Statuta. 

 

Ivica Supan – održavanje javne rasvjete, što tu spada, da li više neće biti postojećeg ugovora? 

 

Načelnik – komunalna ustanova će sklopiti poslove sa koncesionarom 

 

Ivica Supan – isto pitanje je i za zimsku službu, postoji li tu mogućnost da ugovor ide na ustanovu 

 

Marijana Weiser – zimska služba spada pod održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje 

nerazvrstanih cesta. Slična je situacija kao i kod javne rasvjete. 

 

Načelnik – općina je ušla pod brdsko-planinsko područje i postoji mogućnost da se općina prijavi 

i preko fondova financira zimsku službu. Bio bi jedan projekat više, a i za nacionalne manjine 

postoji jedan projekat više. I nema duplog financiranje. Potrebno se pripremiti za sve.   

 



 5 

Stjepan Juraić – stručne službe trebaju reći što se više isplati i kako treba raditi. 

 

Načelnik – kada je bila revizija izričito je rečeno da općina ne može raditi grobne knjige, ne smije 

izdavati domove. To nisu poslovi općine. I nema rada za treća lica nego samo za općinu.  

 

Josip Hamp – rasprava se vodila na vijeću kod samog osnivanja da li ustanova ili poduzeće. Cilj i 

svrha ustanove je da zaživi. Pitat će se ravnatelja koja je tvoja vizija ustanove, zaposleni, koji profil 

ljudi je potreban. Što je to što je prihvatljivo i isplativo, da li je to da se kupi stroj i zaposli strojar. 

 

Načelnik – vjerojatno će se kroz neko vrijeme ići na to da bude poduzeće. 

 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA daje se suglasnosti na Statut Javne ustanove 

za obavljanje komunalnih djelatnosti "KOMUS" 

 

Ad. 5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 

Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "KOMUS" 

 

 

 

ZAKLJUČAK:  

 

Ad. 6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim pravima i obvezama iz 

radnog odnosa Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti "KOMUS" 

 

 

ZAKLJUČAK:  

 

Ad. 7.  Prihvaćanje financijskog izvješća Osnovne škole Sirač – Program predškole za razdoblje 

01.01.2019 - 30.06.2019. 

 

ZAKLJUČAK:  

 

Ad. 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sirač za 

financiranje toplog obroka za sve učenike 

 
ZAKLJUČAK 

 

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi 

 

 

 

 

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 20,00 sati. 

 

 

 

 

 

             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               
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_________________________                                             _________________________                                                                                      

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


