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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 021-05/17-01-01
UR. BROJ: 2111/04-01-17-02
Sirač, 16.03.2017.

ZAPISNIK 27.
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 6. SAZIVA
održane dana 16.03.2017. godine u prostorijama
Općine Sirač s početkom u 19,00 sati
PRISUTNI: Stjepan Juraić, Palac Ivan, Rendić Darko, Mik Franjo, Demeter Aleksandar, Šidak Zlatko,
Šafar Gabrijela, Brkić Gospova, Hamp Josip.
ODSUTNI: Ludvik Supan, Fogl Valentino, Karlović Ivica
POZVANI: Branimir Miler - načelnik, Igor Supan – zamjenik načelnika, Miler Marija, Jerman Ivana,
Marijana Weiser, Radio Daruvar – Irena Ivanović-Lasta.
VODITELJ ZAPISNIKA: Ivana Jerman
Predsjednik vijeća Stjepan Juraić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. sjednice,
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za
razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski
program, Kulturni program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program
utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška
sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH) i obrazloženjem,
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća,
4. Donošenje Odluke o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine,
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika komunalnih usluga na području Općine
Sirač,
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Sirač,
7. Prihvaćanje izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2016. godinu,
8. Zamolba za oslobađanje vraćanja stipendije – Slađana Kovačević,
9. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2016. godinu,
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sirač za
projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Šibovac“,
11. Pitanja i prijedlozi.
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Stjepan Juraić – predlaže se dopuna:
11. Prihvaćanje financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač, Osnovne škole Sirač Program predškole i Crvenog križa
12. Pitanja i prijedlozi
Dnevni red sa dopunom JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaćen.
Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. sjednice,
Josip Hamp – postavlja pitanje vezano za dječji vrtić odnosno u kojoj je fazi izvršenje utvrđenog
dogovora kako će se na sredstva prikupljena humanitarnim koncertom dati kuna na kunu. Ističe da
smo nažalost podbacili vezano uz humanitarni koncert, da je došlo do problema do kojih je došlo, da
smo izgubili 2.000,00 kn do 2.500,00 kn ostvarenih od prodaje slika. Vijeće mora biti upoznati da je
netko, iz bilo kojih pobuda, otuđio ta sredstva. U konačnici kriv je organizator, Općina Sirač.
Načelnik – prijedlog kuna na kunu nismo planirali za ovu godinu nego smo rekli da ćemo to ostvariti
u slijedećoj godini. U tom smjeru razgovaralo se sa ravnateljicom da se napravi program odnosno mali
projekt kojim će se utvrditi što je vrtiću potrebno. U svezi drugog pitanja, pitanje je na mjestu. Točno
je da su novci nestali. Vatrogasci su bili na ulazu te su oni trebali predati novce i to su i uradili. Što se
tiče dijela oko Caritasa, Caritas je trebao predati novce u Općinu Sirač, tako je tu trebala predati novce
i gospođa koja je prodavala slike. Međutim gospođa je otišla kući i ostavila novce u kutiji, moji
djelatnici nisu znali za navedenu kutiju. U ponedjeljak ujutro kutije nije bilo. Ne mogu ići tako daleko
da nekoga okrivim obzirom da nisam odredio tko će novce skupljati odnosno preuzeti. Isto nisam
prijavio jer ne mogu optužiti osobu koja je skupljala sredstva, a ujedno je donirala slike.
Stjepan Juraić – meni to djeluje kao nemar. Organizator smo na neki način bili svi mi, svi smo bili i
učesnici. Ubuduće treba zadužiti nekoga tko će voditi brigu o novcu. Prijedlog kuna na kunu mora se
realizirati ove godine.
ZAKLJUČAK: Skraćeni zapisnik se jednoglasno prihvaća sa 9 glasova ZA
Ad. 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, sa programima (Socijalni program,
Sportski program, Kulturni program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog
doprinosa, Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) i obrazloženjem.
Načelnik: ja ću napraviti uvod, svi ste vi manje-više već krajem prošle godine odnosno na prošloj
sjednici upoznati s istim. Razgovarali smo oko toga i rekli smo kako će biti pa ne bi više tu baratao sa
iznosima zato što su podaci preopširni. Marija neka kaže kakva je razlika u odnosu na izneseno. Ističe
kako je ova sjednica sazvana za danas obzirom na predstojeće izbore i raspuštanje vijeća. Ovo bi
trebala biti posljednja sjednica ovog saziva.
Marija Miler: pozdravlja prisutne. Ukupno ostvareni prihodi i primici 2016. godine su 7.564.536,58 kn
a rashodi su 6.825.631,00 kn i ostvaren je višak prihoda od 738.907,00 kn, s tim da smo imali
preneseni manjak iz prošle godine 1.077.369,00 kn. Rebalansom proračuna dio manjka smo planirali
pokriti u 2016. godini od cca. 430.00,00 kn, a ostatak smo prenijeli za 2017. godinu. Rezultat je
manjak od 338.462,00 kn. U planu Proračuna za 2017. godinu planirali smo cca. 600.000,00 za
pokriće manjka. Rebalansom Proračuna uskladiti ćemo viškove i manjkove. Obveze Općine Sirač na
kraju razdoblja iznosile su 613.000,00 kn, od toga dospjelo je 329.330,00 kn, a nedospjelo 284.000,00
kn,. potraživanja od 941.653,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine 29.640,00 kn, vrijednost ukupne
imovine je 30.709.063,00 kn. Stanje žiro-računa i blagajne na dan 31.12.2016. g. je 143.000,00 kn,
obveznica imamo 863,00 kn i udjela u trgovačkim društvima Darkom i Radio Daruvar je 1.245.300,00
kn. Prihodi su ostvareni sa 98,87% a rashodi 93,95%. Imali smo povrat pozajmica od 581.000,00 kn.
Ističe kako neće ulaziti u detalje, ako netko ima pitanje isto će pojasniti.
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Stjepan Juraić: ističe kako smo 2016. godinu završili s viškom te smo istim pokrili preneseni manjak
iz 2015. godine, predlaže Načelniku da u ovih par mjeseci do izbora ostane pozitivna nula, da na
računu Općine ostane barem ovih 338.000,00 kn, da možemo reći da iza ovoga saziva nije ostao
nikakav minus.
Josip Hamp: Završni račun je završni račun, situacija se ne može promijeniti, ono što je plaćeno,
odnosno što nije plaćeno, to je to. Pozitivna stvar je da prihodi rastu, iako je to simbolično nije
zanemarivo. Vezano za prihode imam jedno pitanje. Kod komunalne naknade, koje je realno i stvarno
stanje, odnosno zaduženje komunalne naknade. Mi imamo podatak da je to 374.000,00 kn, da je to u
odnosu na plan indeks 103. Pitanje je u odnosu na što je indeks.
Marija Miler: trenutno vam ne mogu dati traženi podatak. Isto ću učiniti naknadno.
Josip Hamp: Koja je ustvari realna naplata komunalne naknade? Treba poraditi da ta naplata bude
maksimalno moguća.
Stjepan Juraić: ističe kako je naplata komunalne naknade veća nakon poslanih opomena i kamata.
Josip Hamp: kod rashoda me zanima broj zaposlenih u Općini Sirač, po satima rada. Koliko ljudi
realno radi u Općini Sirač.
Marija Miler: 11 osoba. Jedna osoba je na bolovanju, te sa njenom zamjenom ima 12 djelatnika,
uključujući komunalne radnike. U Jedinstvenom upravnom odjelu ima pet zaposlenih u čemu je
uključena djelatnica na zamjeni. Dva dužnosnika i 4 radnika u komunalnom pogonu plus čistačica.
Josip Hamp: Vezano za izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016. godinu, nije realiziran plinovod Doljani-Šibovac. Obzirom da projekt nije realiziran kroz duže
vremensko razdoblje predlaže da isto postane prioritet. Vezano uz održavanje komunalne
infrastrukture kod održavanja javne površine naveden je podatak sportsko-rekreacijski centar Lanara i
jarak Vrbak. Konkretno Vrbak-čiji je? Vrbak je 50 % vlasništvo Bahnjika a 50% vlasništvo RH.
Mi koji smo u vijeću duže vrijeme znamo da to nije realno stanje. Zašto mi to kosimo i ako kosimo da
li nam to netko refundira?
Marijana Weiser: Republika Hrvatska i Bahnjih imaju skupa 5.000 m2. Općina Sirač ima u vlasništvu
jedan dio Vrbaka od 4.000 m2.
Branimir Miler: Općina Sirač nije kriva što su katastar i sud dali Bahnjiku tu zemlju. Znamo da je
Bahnjik kupio česticu, a pošto je kupio ne zanima me, ali zašto je država dala nije nam poznato.
Općina Sirač uložila je prigovor na isto ali prigovor se nije uvažio. Za košnju ne znamo na koji način
ispostaviti fakturu kad je u vlasničkoj strukturi uz Bahnjika Republika Hrvatska. Ako isto ne
pokosimo nije u redu jer je zemljište u centru. Općina je podnijela zahtjev za kupnju državnog dijela
zemlje a isto je učinio i Bahnjik.
Josip Hamp: Upravo na tu temu i razmišljam da tako atraktivan prostor smo mi ustupili i državi i
privatniku.
Branimir Miler: ne možeš tako reći, država nam je isto uzela 1998.godine potezom pera.
Josip Hamp: znam, ali sad je bila izmjera. Sad je bila prilika da se to vrati.
Branimir Miler: nisu nam dozvolili, nisu nam uvažili prigovor.
Marijana Weiser: u Ministarstvo državne imovine upućen je zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa na toj čestici, dopunili smo dokumentaciju prije mjesec dana i sada čekamo njihovu odluku.
Stjepan Juraić: nije red da nam u centru bude krš, a za 2.400 m2 pošalji obavijest da to pokosi ili će
biti pokošeno na njegov teret.
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ZAKLJUČAK: sa 8 glasova ZA i 1 suzdržan (Gabrijela Šafar) prihvaća se Odluka o
prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja
do 31. prosinca 2016. godine, sa programima (Socijalni program, Sportski program, Kulturni
program, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja
komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Program utroška sredstava ostvarenih od
naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i
davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) i
obrazloženjem.
Ad. 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Marijana Weiser: to je odluka koju donosimo svake godine sukladno Zakonu o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe. Ove godine imamo promjenu u sastavu vijeća, imamo jednu vijećnicu
više, što rezultira razliku od par kuna.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se Odluka o raspoređivanju
sredstava Proračuna Općine Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
Općinskog vijeća

Ad.4. Donošenje Odluke o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine
Marijana Weiser: prema uputama Ministarstva financija još iz 2013. godine bili smo u obvezi popisati
svu imovinu, procijeniti ju, te evidentirati u poslovnim knjigama.. Kod nas je dio imovine evidentiran,
dio nije, neki podaci posebno kod javne rasvjete nisu odgovarali stvarnom stanju. Odluka ide u tom
smjeru da se isknjiži ono što ne odgovara knjigovodstvenom stanju da bi se moglo uknjižiti novo
stanje, posebno kod javne rasvjete. Dva puta potrebno je isknjižiti jer su isti unešeni 1990. godine,
knjiženo je sve na jednu mjesto, danas se to nije moglo razlučiti. Prijedlog je da se sve te sporne stvari
isknjiže te da se evidentirano stanje uknjiži. Novo stanje smo utvrdili na način da smo od gruntovnice i
katastra zatražili popis svih vlasničkih i posjedovnih listova Općine Sirač, posebno smo evidentirali
zemljišta posebno objekte, morali smo ih razlučiti zbog knjigovodstvenih evidencija s obzirom da
objekti podliježu amortizaciji dok zemljište ne podliježe.
Podijelili smo unos zemljišta po katastarskim općinama. Prijedlog je da se vanbilančno unesu
zemljišta odnosno imovina koja je u posjedu Općine Sirač ali nije njeno vlasništvo. Putevi se
evidentiraju sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama, a podijeljeni su na vlasništvo Općine Sirač i
one koji to nisu pa se evidentiraju vanbilančno. Poduzetnička zona se evidentira po provedenoj
izmjeri. Zemljište darovano od RH u postupku izmjere prešlo je u vlasništvo fizičkih osoba što vam je
i poznato zbog vršenih zamjena. Industrijska zona bila je knjižena prema ukupnoj darovanoj površini,
a sada je ona razgranata po česticama. Javna rasvjeta unosi se sukladno izvršenom energetskom
certifikatu. Po svakoj ulici unosi se vrsta svjetiljke i količina po izvršenoj procjeni. Procjena je vršena
na osnovu podataka dostavljenih od Lipa prometa. Prijedlog je da se u Siraču u svim ulicama ispravak
vrijednosti izvrši kroz deset godina u iznosu od 5% obzirom da je rasvjeta novija. U ostalim mjestima
ispravak je jednak nabavnoj vrijednosti što rezultira sadašnjom vrijednošću od nula kuna.
Josip Hamp: ističe da je to puno podataka i katastarskih čestica, šuma, poljoprivrednog zemljišta. Ono
što je u realnom vremenu moguće staviti u funkciju, u smislu da se da u zakup, prodaju, na korištenje,
potrebno je nekim selektivnim ili jednostavnijim pristupom rješavati.
Stjepan Juraić: predlaže da sve ono što Općini nije interesantno da na natječaj.
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Marijana Weiser: napominje da su procjene vrijednosti imovine vršene internom procjenom koristeći
podatke Porezne uprave o cijeni poljoprivrednog i građevnog zemljišta po svakoj katastarskoj općini.
Tamo gdje se vrijednost nije mogla procijeniti ista je utvrđena u visini jedne kune. Putevi su se također
procijenili po jednu kunu po dužnom metru, a ono što je asfaltirano dvije kune po dužnom metru.
Josip Hamp: Što je sa katastrom vodova?
Marijana Weiser: to nam je još ostalo za utvrditi.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se Odluka o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika komunalnih usluga na području Općine
Sirač
Marijana Weiser: dolazi do promjene u cijeni grobnica i grobnih okvira. Troškovi izgradnje grobnice
su veći za cca. 1.000,00 kn od cijene utvrđene cjenikom. Prijedlog je da cijena nadgrobnih okvira kao i
grobnica bude sukladna stvarnom trošku izrade istih. Naknada za zauzimanje grobnog mjesta ostala bi
500,00 kn po grobnom mjestu.
Branimir Miler: na novom dijelu groblja grobovi prate teren, sve je uredno i pod kontrolom.
Stjepan Juraić: Da li je grobno mjesto na starom dijelu besplatno?
Marijana Weiser: Bez obzira na kojem groblju i na kojem mjestu zauzimanje grobnog mjesta plaća se
500,00 kn.
Gabrijela Šafar: da li je cijena za sve ista i za one što dolaze iz Zagreba koji nikad nisu živjeli u
Siraču?
Stjepan Juraić: takvih slučajeva nema, odnosno jako su rijetki.
Aleksandar Demeter: Kako i na koji način se naplaćuje iznajmljivanje prostora Lanare? Da li se izdaje
račun i što je s PDV-om?
Branimir Miler: Općina naplaćuje ali oni imaju kao i vatrogasci, za svoje ne naplate.
Stjepan Juraić: Vatrogasci su u svom prostoru i naplaćuju osobama koje nemaju veze s vatrogastvom.
Aleksandar Demeter: na koji način. Udruga ne smije naplaćivati, ona je neprofitabilna.
Igor Supan: Nogometni klub ne uzima za najam prostora obzirom da je to prostor u vlasništvu Općine
Sirač.
Josip Hamp: DVD je registriran za gospodarsku djelatnost najma, te izdajemo mjesečno račun za isto.
Ostao nam je problem prijevoza vode.
ZAKLJUČAK: sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Aleksandar Demeter) prihvaća se Odluka o
izmjenama i dopunama Cjenika komunalnih usluga na području Općine Sirač
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Ad. 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Sirač
Marijan Weiser: Općina je pokrenula ucrtavanje puta Vondruška u Miljanovcu, puta za ribnjak – put
Brezici, Barica ulica. Izrađen je elaborat na osnovu kojeg će se ucrtati i riješiti imovinsko-pravni
odnosi. Put Brezici u izmjeri nije evidentiran u cijeloj dužini što je sada učinjeno. Barica ulica uslijed
rješavanja građevne dozvole za vodovod utvrđeno je da je cesta sa županijske prešla na općinsku, upis
Općine kao vlasnika izvršen je temeljem geodetskog elaborata. Prijedlog je da se naša odluka uskladi
sa stvarnim stanjem.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se Odluka o nerazvrstanim cestama
na području Općine Sirač
Ad. 7. Prihvaćanje izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2016.
godinu
Marijana Weiser: u obvezi smo izrade novog plana gospodarenja otpadom koji mora biti usklađen sa
državnim i županijskim planom. Izvješće o provedbi plana nije bitno izmijenjeno u odnosu na 2015.
godinu, osim toga da nam se količina otpada povećava, iz kojeg razloga nije poznato.
Stjepan Juraić: zanima me struktura našeg otpada, npr. koliko komunalnog, koliko papira.
Marijana Weiser: komunalnog otpada imali smo 265.780 kg, papira 12.860 kg, stakla 5.120 kg i
plastike 730 kg. U odnosu na 2015. godinu količina komunalnog otpada raste.
Branimir Miler: ističe kako reciklažna dvorišta nisu profunkcionirala. Sakupljali smo lampione kako
bi bili odvezeni u Varaždin ali ni to nije zaživjelo. Odvojeno sakupljena plastika na kraju ipak završi u
komunalnom otpadu. Kontejner na groblju i u Mračari neprestano su puni. Općina snosi troškove
pražnjenja istih. Općina je obvezna izraditi plan gospodarenja otpadom u protivnom će platiti kaznu
od 100.000,00 kn do 200.000,00 kn.
Stjepan Juraić: konačno rješenje je razvrstavanje otpada na kućnom pragu.
Darko Rendić: to bi imalo smisla da na kraju sve ne završi u komunalnom otpadu.
Ivana Palac: u Švedskoj ja sam već 70-e godine odvajao otpad. Ispred svake zgrade bilo je napravljeno
5-10 m2 prostora za razvrstavanje otpada.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se
gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2016. godinu

izvješće o provedbi plana

Ad. 8. Zamolba za oslobađanje vraćanja stipendije – Slađana Kovačević
Marijana Weiser: Slađana Kovačević primala je stipendiju Općine Sirač, uredno je završila školovanje
i sada svake godine mora dostavljati potvrdu da prebiva na području Općine Sirač. Obzirom da se
udala , promijenila prebivalište te sad živi u Grubišnom Polju moli Vijeće da je oslobodi obveze
godišnjeg predavanja potvrde o prebivanju na području Općine.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se zamolba za oslobađanje vraćanja
stipendije – Slađana Kovačević
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Ad. 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sirač za 2016. godinu
Igor Supan: svake godine u obvezi smo donositi analizu stanja za prethodnu godinu, plan za narednu
godinu i smjernice za slijedeće četiri godine. U suradnji sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice
Općine Sirač, Javne vatrogasne postrojbe Daruvar pokušali smo što kvalitetnije izraditi predmetne
smjernice. Problem je utvrditi određene činjenice obzirom da se planiraju za naredno četverogodišnje
razdoblje, kao npr. vatrogasne vježbe. Ne postoji plan istih za spomenuto razdoblje. Ističe kako je
došlo do propusta u materijalima te da se u planu mora dodati još 5.000,00 kn za civilnu zaštitu.
Ukupni plan bi bio 1.025.000,00 kn, a ne 1.020.000,00 kn.
Stjepan Juraić: mi smo na Vatrogasnoj zajednici konstatirali kako se civilna zaštita na žalost svodi
samo na vatrogastvo. Kako kod nas tako i u drugim sredinama, to je loše. Da bi civilna zaštita mogla
normalno funkcionirati mora biti uključeno i drugih struka.
Igor Supan: članovi Vatrogasne zajednice ne mogu biti na popisu civilne zaštite.
Branimir Miler: ranije na popisu civilne zaštite bili su ljudi koji nisu imali radni raspored, danas su to
ljudi koji su u radnom odnosu. Vježbe se trebaju održavati svaka tri mjeseca a ljudi mole da ih se ne
zove jer ne mogu dobiti slobodan dan.
Josip Hamp: problemi postoje. Donesen je zakon o Civilnoj zaštiti koji je propisao da su operativne
snage Civilne zaštite između ostalog vatrogasci, Gorska služba spašavanja, Hitna pomoć itd.
Civilna zaštita bi danas trebala biti ovih 40 ljudi koji trebaju biti osposobljeni da pomognu
vatrogascima. Vatrogasci trebaju biti struka i nosioci aktivnosti jer oni su prvi, i oni su tu.
Činjenica je da kada su poplave uključeni su samo vatrogasci koji rade od 12 do 14 sati. Sutra dolazi
inspektor u provjeru vatrogastva, tražit će planove, a vjerojatno i opremu. Propisano je da oprema koja
se koristi za sustav civilne zaštite podliježe atestiranju po normativima koje su oni propisali, tako sada
vatrogasne cijevi moraju ići na atestiranje. Tko će to financirati? Što se tiče materijala netko se malo tu
i pohvalio. Napisao je kako je Vatrogasna zajednica Općine Sirač vrhunski opremljena, naročito
ljudstvom. Odredbu „aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra odnosno u slučaju proglašenja
nastanka katastrofe“, u terminologiji zakona postoji šta se smatra katastrofom, a što velikom
nesrećom. Poplave koje mi imamo ne spadaju u to. Tu formulaciju bi trebalo malo približiti.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se analiza stanja sustava civilne
zaštite Općine Sirač za 2016. godinu sa planom za narednu godinu i smjernicama za slijedeće
četiri godine
Ad. 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Sirač za projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Šibovac“
Igor Supan: raspisana je Mjera 7 koja sadrži najviše europskog novca do sada. Natječaj počinje u
trećem, četvrtom mjesecu. Prijava obuhvaća opširnu dokumentaciju a ova odluka je samo dio iste.
Plan je nominirati rekonstrukciju društvenog doma u Šibovcu. Projekti su izgrađeni prema kojima bi
rekonstrukcija iznosila 2.200.000,00 kn plus oprema koja bi iznosila 700.000,00 kn do 800.000,00 kn.
Sufinanciranje prihvatljivih troškova je 100 %. Ovom odlukom Vijeće prihvaća da se rekonstrukcija
doma prijavi na predmetnu mjeru te financira europskim novcem.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASN sa 9 glasova ZA prihvaća se Odluka o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području Općine Sirač za projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u
naselju Šibovac“
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Ad. 11. Prihvaćanje financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sirač, Osnovne škole
Sirač - Program predškole i Crvenog križa
Josip Hamp: vezano uz poslovanje Vatrogasne zajednice u zadnje tri godine Općina Sirač izdvaja
nekih 150.000,00 kn., a Vatrogasna zajednica onda financira određene aktivnosti same Vatrogasne
zajednice, ali većinu sredstava prebacuje na dva dobrovoljna vatrogasna društva, Sirač i Šibovac.
Obzirom da je Sirač stožerno vatrogasno društvo po zakonu mora imati ispunjene kriterije odnosno
mora imati najmanje 20 operativnih vatrogasaca, zapovjednici moraju imati položene ispite, položena
zvanja itd, mora imati propisanu opremu. Vatrogasna zajednica Općine Sirač je za prošlu godinu
dobila 143.000,00 kn, odnosno ukupni prihodi su bili 143.000,00 kn, međutim od Općine Sirač dobili
smo 130.000,00 kn. Naime 12.000,00 kn su prihod od Bjelovarsko-bilogorske županije. A 12.000,00
kn koje je Općina Sirač doznačila, radi se o slijedećem, mi smo krajem 2015. godine imali račun za
popravak vatrogasne cisterne na 12.000,00 kn i mi smo sebi stvorili obvezu u 2015. godini jer je račun
i došao te godine, kada smo dobili sredstva u 2016. godini zatvorili smo tu obvezu. Općina Sirač je tu
dotaciju knjižila u 2016. godini. Znači razilazimo se za otprilike jednu dotaciju. Što se tiče rashoda
može se vidjeti da se rashod dijele na opće i posebne. Opći su oni koji funkcioniraju unutar
Vatrogasne zajednice, a to su liječnički pregledi, premija osiguranja za vatrogasce, knjigovodstvene
usluge, osiguranje zaposlenih, itd. Ostala sredstva prebacuju se DVD-u Šibovac i Sirač. Siraču je
prebačeno 80.500,00 kn a Šibovcu 9.212,00 kn. Obzirom da nismo ostvarili sredstva do kraja nismo ni
ispoštovali obvezu prema DVD-u pa je DVD Sirač poslovanje završio gubitkom. Obzirom da DVD
Sirač ove godine u svibnju obilježava 125 godina rada i djelovanja nama bi neisplaćenih 20.000,00 kn
dobro došlo i trebalo.
Predlaže da se kroz rebalans ove godine osigura tih 20.000,00 kn da bi se proslava mogla odraditi.
Radi se na tome da gospodin Marinić iz Zieglera d.o.o. bude pokrovitelj.
Branimir Miler: koliko će to biti više od zakonske kvote?
Josip Hamp: bit će duplo.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se financijsko izvješće Vatrogasne
zajednice Općine Sirač, Osnovne škole Sirač - Program predškole i Crvenog križa uz obvezu da
se Rebalansom proračuna osigura 20.000,00 kn Vatrogasnoj zajednici Općine Sirač za
održavanje 125. obljetnice.
Ad. 12. Pitanja i prijedlozi
Marija Miler: godišnje zaduženje komunalne naknade za pravne osobe je 170. 865,00 kn, za građane
203.812,45 kn, početno stanje – nenaplativo komunalne naknade sa 01.01.2016. godine bilo je
281.000,00 kn za pravne osobe a za građane 95.885,00 kn. U ovom početnom stanju je dosta sredstava
koja se zbog predstečaja moraju otpisati.
Aleksandar Demeter: čija je obveza plaćanja kante ukoliko istu razbije Darkom prilikom skupljanja
smeća?
Branimir Miler: onaj tko je kantu i razbio. Treba se obratiti Darkomu. Ističe da će rekonstrukcija doma
Šibovac biti nominirana na Europske fondove, na Regionalni razvoj nominirali smo dva projekta,
Hrvatski dom grijanje i stolarija i rekonstrukcija Svačićeve ulice. Imamo obećanje da ćemo dobiti
nekih 300.000,00 kn. U Ministarstvo graditeljstva smo se javili sa dvije ulice, Pekarova i Ajmanov
sokak. U međuvremenu ćemo sanirati nogostup od crkve do Suvenira. Vodovod Barica trebao bi se
završiti, ostalo je napraviti dvije precrpne, 150 m vodovoda i plinovoda a za drugi dio dobili smo
građevnu dozvolu. Za prečistač otpadnih voda raspisat će se natječaj za izradu projekta da bi se
ishodila lokacijska dozvola.

8

Josip Hamp: šta ćemo sa Danom Općine. Do sada smo za Dan Općine dodjeljivali određena priznanja,
bez odluke vijeća tih priznanja neće biti.
Branimir Miler: Vijeće neće biti konstituirano u vrijeme obilježavanja Dana Općine. Priznanja se
mogu dodijeliti tijekom godine.
Stjepan Juraić: neće se moći održati ni Svečana sjednica, nećemo imati Vijeće.
Gabrijela Šafar: da li smo i dalje u području posebne državne skrbi?
Branimir Miler: nema više posebne državne skrbi ali imamo određene beneficije.
Igor Supan: područje posebne državne skrbi ne postoji. Sada se sve gleda prema razvijenosti, ima pet
skupina lokalnih samouprava a četiri regionalnih. Mi smo u drugoj skupini. Imamo 73,15 %, mi smo
četvrti.
Šidak Zlatko: da li će se popravit rasvjeta za Kraljevac, te da li će se postaviti još svjetiljki, ima po
četiri bandere koje ne svijetle, nema postavljenih svjetiljki.
Branimir Miler: probat ćemo riješiti traženo.
Stjepan Jurać: zahvaljuje se svima i ističe da je suradnja bila na izuzetno visokoj razini. Moli sve koji
će sudjelovati u lokalnim izborima na fer i korektno nadmetanje i da na neki način izaberemo najbolje
što imamo za naše mjesto i da se i dalje nastavi sa ovakvim radom a i boljim. Treba poraditi na
nezaposlenosti čime ćemo riješiti i ostale probleme.
Branimir Miler: zahvaljuje na radu i vođenim raspravama. Iste shvaćam kao poticaj boljem radu. Ističe
kako je papirologija jako puno, uložili smo u računalne programe, posao se konstantno povećava.
Radimo sve za dobrobit ovog mjesta.
Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 21:11 sati.

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

Voditelj zapisnika:
_________________________
(Ivana Jerman)
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