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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 021-05/17-01/6
UR. BROJ: 2111/04-01-17-2
Sirač, 18.12.2017.

ZAPISNIK 4.
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA
održane dana 18.12.2017. godine u prostorijama
Općine Sirač s početkom u 18,00 sati
PRISUTNI: Denis Orčik, Ivica Supan, Kornelija Horina, Tomislav Petrušić, Markalaus Anica, Darko
Rendić, Josip Hamp, Željko Stjepanović, Stjepan Juraić, Zoran Polenus, Liduška Marin, Anita Novak,
ODSUTNI:
POZVANI: Branimir Miler - načelnik, Igor Supan – zamjenik načelnika, Marijana Weiser, Mirela
Polenus, Marija Miler, Nikolina Kreuzer (vježbenica), Radio Daruvar - Irena Lasta
VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina
Predsjednik vijeća Stjepan Juraić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice, (zapisnik u privitku),
2. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu s Obrazloženjem i Programima (Program
javnih potreba u sportu, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u području
djelovanja udruga građana, Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program
utroška šumskog doprinosa, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene,
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru), (materijal u privitku),
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu, (odluka u privitku),
4. Prihvaćanje Prijedlog Proračun Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu, s Obrazloženjem, Odlukom o izvršenju i Programima (Program javnih potreba u sportu,
Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana,
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog
doprinosa, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa
za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru) (materijal u privitku),
5. Prigovori na Odluku o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, (Prigovori u privitku),
6. Donošenje Odluke o porezima Općine Sirač (materijal u privitku),
7. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač (Blatna)
(materijal u privitku),
8. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sirač (V. Bastaji)
(materijal u privitku),
9. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu
električnom energijom, (materijal će biti naknadno dostavljen po isteku natječaja),
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10. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba, (materijal će biti naknadno
dostavljen po isteku natječaja),
11. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta, (materijal
će biti naknadno dostavljen po isteku natječaja),
12. Pitanja i prijedlozi.

Marijana Weiser – zbog problema sa poštom i dostavom preporuka i pošte, smatramo da bi do
kraja tjedna mogla pristići još koja ponuda za povjeravanje komunalne djelatnosti javne rasvjete koja
se odnosi na opskrbu električnom energijom i predlaže da se skine sa dnevnog reda, točka 9.
Stjepan Juraić predlaže sljedeći:

DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice, (zapisnik u privitku),
2. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu s Obrazloženjem i Programima
(Program javnih potreba u sportu, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u području
djelovanja udruga građana, Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program
utroška šumskog doprinosa, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene,
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru), (materijal u privitku),
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu, (odluka u privitku),
4. Prihvaćanje Prijedlog Proračun Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu, s Obrazloženjem, Odlukom o izvršenju i Programima (Program javnih potreba u sportu,
Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana,
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa,
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru)
(materijal u privitku),
5. Prigovori na Odluku o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, (Prigovori u
privitku),
6. Donošenje Odluke o porezima Općine Sirač (materijal u privitku),
7. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač (Blatna)
(materijal u privitku),
8. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sirač (V. Bastaji)
(materijal u privitku),
9. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba, (materijal će biti
naknadno dostavljen po isteku natječaja),
10. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta, (materijal
će biti naknadno dostavljen po isteku natječaja),
11. Pitanja i prijedlozi.
ZAKLJUČAK: Dnevni red sa izmjenom JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaćen.

Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice
ZAKLJUČAK: Skraćeni zapisnik se JEDNOGLASNO prihvaća sa 12 glasova ZA
Ad. 2. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu s Obrazloženjem i Programima
(Program javnih potreba u sportu, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u
području djelovanja udruga građana, Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne
infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program utroška sredstava ostvarenih od
naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja
na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Program utroška
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).
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Marija Miler – pošto imamo ostvarenje prihoda tekuće donacije iz državnog proračuna ostvareno je više
nego što je planirano, povećali bi proračun za 29.000,00 kuna i ukupni proračun bi iznosio 8.156.353,81
kunu. Za isti iznos bili bi povećani i rashodi koji bi iznosili 7.817.891,00 kunu. Rashodi su manji za
preneseni manjak iz prošle godine 338.482,81 kunu. Unutar samih prihoda i rashoda ima potreba za
preinakama rashoda: projekti za Kip, jednokratna pomoć za Kristinu Hunjek od 5.000 kn, projekti za
Baptističku i Katoličku crkvu, vodovod Barica, usporivač prometa.
Načelnik – godina je bila izborna, tri-četiri mjeseca se nije radilo. Problem je što se ne zna što će biti
raspisano od natječaja. Radilo se dosta, papirologije ima daleko više.
Stjepan Juraić – planirao se proračun za ovu godinu sa 7.130.000, prema projekciji ostvarit će se sa
8.156.000, znači sa milion više. Kako će se rasporediti_
Načelnik – već je raspoređeno. Postoje investicije za koje je to sve namijenjeno. Ministarstvo kulture nije
platilo za Stari grad, treba stići i za Hrvatski dom.
Marija Miler – od planiranih prihoda 8.156.353,81 planira se za rashode poslovanja 5.846.821,00 i za
rashode nefinancijske imovine 1.971.070,00 kuna, s tim da se na rashodovnu stranu stavlja i manjak koji je
prenesen u iznosu od 338.462,81 kunu.
Darko Rendić – ove silne tablice samo zamaraju. Kod prihoda, bitno je da se izvorni prihodi povećavaju i
to prilično. Zbog čega sada to?
Kod rashoda – povećava je rashod za nabavku nefinancijske imovine i za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine, na što se to odnosi?
Marija Miler - rashodi nefinancijske imovine su sva konta četvorke. Raspoređeno je po aktivnostima, to su
uglavnom investicije.
Ove godine bilo je za četiristo i nešto povrata poreza. Nagodinu je drugi način financiranja.
Josip Hamp – ima nelogičnosti u dinamici izvršenja proračuna, a samim tim i planiranju, ali je činjenica da
se neke stvari dešavaju krajem godine. Sa 31.10. ostvareni rashodi poslovanja su 3.700.000, novi plan tih
rashoda je 5.800.000 kn. ima dva mjeseca da se potroši ono što se potrošilo u 10 mjeseci. Nema logike.
Kod korisnika proračuna trebale bi se raditi dvanaestine, redovne mjesečne dotacije i na kraju godine
poravnanja raditi na kapitalnim projektima.
Kod izmjena i dopuna, zadnja kolona – novi plan, malo je ostala nedorečena. U novom planu stavke su
prazne, što to znači?
Marija Miler – planiranje proračuna ide na trećoj razini.
Jopsip Hamp – na obrazloženje proračuna treba staviti akcent, odnosno na programe koji idu uz to.
Načelnik – vijećnike ne zanima proračun koji se treba poslati, njih zanimaju investicije.
Josip Hamp – obrazloženje proračuna trebao bi biti sažetak.
Ivica Supan – ako korisnici proračune ne potroše sredstva, da li postoji mogućnost da se sredstva prenesu u
sljedeću godinu ili moraju vratiti?
Načelnik – moraju vratiti.
Marija Miler – svi ugovori manje vrijednosti su se ispoštovali. Ostali su KUD Kamen Sirač i NK Kamen
Sirač.
Načelnik – i to će se riješiti.
Igor Supan – u Zakonu o udrugama stoji da ona sredstva od lokalne samouprave koja ne utroše u toj godini,
moraju vratiti.
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA Prihvaća se I. Izmjena i dopuna Proračuna za
2017. godinu s Obrazloženjem i Programima (Program javnih potreba u sportu, Program javnih
potreba u kulturi, Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana, Program javnih
potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog
doprinosa, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru).
Ad. 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
Marija Miler – ostvareni manjak je 338.462,18. Ukupan višak prihoda poslovanja je 2.021.144 kuna.
U sljedeću godinu od viška prihoda prenijeli bi sljedeća sredstva: zakup od poljoprivrednog zemljišta
u iznosu od 44.000 kuna, prenosi se jer su strogo namjenska sredstva. Sredstva od Zavoda za
zapošljavanje za financiranje javnih radova, neutrošena sredstva od Vijeća češke nacionalne manjine i
od Vijeća srpske nacionalne manjine. Manjak prihoda od nefinacijske imovine iznosio je
1.777.782,62, djelomično će se pokriti od viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.379.363,64.
Preneseni manjak 398.425,18 od nefinacijske imovine i to je sada zatvoreno.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2016. godinu
Ad.4. Prihvaćanje Prijedlog Proračun Općine Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu, s Obrazloženjem, Odlukom o izvršenju i Programima (Program javnih potreba u sportu,
Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana,
Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška
šumskog doprinosa, Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene,
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru)
Načelnik – proračun je 80 % starog i 20%, gdje su investicije, se mijenja. Proračun se nije
„napuhavao“, nego je realan. Ne može se planirati jer se ne zna koji natječaji će biti raspisani. Zna se
samo da se općina može javiti za jedan dom i za jednu cestu u Regionalni razvoj i može se javiti u
Ministarstvo graditeljstva. Za domove se sigurno zna da će se općina jviti, a što se tiče cesta, složit će
se projekat i za cestu.
U Šibovcu je nominiran dom ali nije se dobilo dovoljno bodova. Cesta Pakrani – Bijela – Borki u
dužini 10,5 km, općina mora platiti geodetu koji je nešto ispod 70.000 kuna. Jedan dio je već odrađen.
Ta cesta će se nominirati za europske fondove, to je jedina cesta koju općina ima, a Ministarstvo
financira do 7.000.000 kn. ne bi bilo u redu da se nominira cestica od par stotina tisuća.
Ponoći će se Baptističkoj i Katoličkoj crkvi u izradi projekta.
U Poduzetničkoj zoni otkupio se dio zemljišta, još je ostalo za otkup.
Raspisan je natječaj za prečistač otpadnih voda, projekat košta 230.000, išlo se prema Hrvatskim
vodama da se sufinancira 80% : 20%. Po starom projektu nije završena kanalizacija, ostala je
Gundulićeva ulica do Vašatka, Nikole Tesle, Zvonimirova i Branimirova ulica. Za njih imamo
građevinsku dozvolu i u dogovoru sa direktorom Hrvatskih voda ići će, i to sa 20 % vlastitih sredstava.
Najgora ulica u Siraču sada je ulica Nikole Tesle, zato jer tamo treba provući kanalizaciju i tek onda
asfaltirati.
Hrvatski dom – problem su stropovi, gdje se bude moglo, javit će se.
Zaštita okoliša – sve stvari nisu još jasne. Trebaju se kupiti kante.
Most Željnjak – Krajcer je tužio jer su mu zelenu površinu stavili ispred objekta, a na Upravnom sudu
su rekli da je predmet na redu u 6. mjesecu nagodinu. Most se mora riješiti. Za to je zadužen ŽUC,
općina će sudjelovati u nekom manjem dijelu.
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Vodovod Kip – Šibovac – Miljanovac – dužina 2,7 km. Vodovod će se moći financirati ako se prođe
kod Hrvatskih voda, ali plinovod ako se bude htjelo moramo sami., u isti rov što puno manje košta.
Od Hrvatskih voda zatražena je regulacija obaloutvrde od Vašatka do Čeline, treba se raditi popravak
vodotoka u zavoju što je voda oderala, treba se raditi most kod radione i treba se očistiti Grižinski
jarak od Kadežabeka do ušća u rijeku Bijelu, jarak u Miljanovcu kod doma, jarak u Klandu i Željnjak
kod Soline.
Tomislavova ulica – asfaltirani dio je naš, a ovaj drugi je od ŽUC-a, misli da će biti pola-pola. Da bi
se to napravilo treba ići na priključke, van gabarita ceste izvući sve priključke, voda, plin, kanalizacija
i onda asfaltirati.
Problem je oko Dana šljiva – struju treba dovući na školsko igralište ako se želi da se Dani šljiva
održavaju pod šatorom. Ove godine što se dogodilo sa Danima Šljiva, kiša i fijasko. Ako se
manifestacija planira zadržati treba šator. Prije svega treba riješiti struju.
Vrtić – vrtić je naš i moramo skrbiti o njemu. Na humanitarnom koncertu prikupljeno je 8.800 i toliko
će i općina dati kunu na kunu. I za Kristinu 5.000 kuna. Vrtić daje polovicu za Kristinu Hunjek znači
4.400. Općina daje 5.000 za Kristinu i 8.800 za vrtić.
Prate se natječaji za javnu rasvjetu. I ostali natječaji. Prioritet su domovi, ceste, mrtvačnice na
grobljima i vrtić.
Asfaltirat će se sokak prema pekaru, ulica prema Ajmanu, dva ulaza kod doma, Šenoina ulica i
završetak Krešimirova ulica.
Stjepan Juraić – načelnik je nabrojao prioritete. Smatra da prioritet prioriteta treba biti Poduzetnička
zona. Bez toga, sva infrastruktura nema smisla.
Josip Hamp – ovo je plan želja. Kod financiranja udruga, kada je potrebno izfinancira se, dogovori se.
Problem je financiranja hladnog pogona. Svi će izvijestiti da su sredstva potrošena namjenski. Treba
naći modus. Udruge su dobila prve iznose u 8 mjesecu, šta do tada da rade. Treba napraviti pomake.
Što je sa Frankopanskom ulicom, onaj paralelni dio.
Načelnik - treba sekundarni vod za kanalizaciju i onda asfalt. Problem je tko će se priključiti.
Josip Hamp – struja na školskom igralištu vezano za šljivijadu. Ne zna koja garnitura je u Križu.
Unazad tri godine, kada je Tominada otišla iz vatrogasnog, bilo je 50 kilovata. Struja je vučena od
trafostanice od Plažanina. Općina je platila angažiranu struju. Došla su dvojica iz Križa, koji su rekli
da imaju daljinsko navođenje i vide da struja ne radi. Korektno su savjetovali, zadržali su 25 kilovata
za DVD, a onih preostalih 25 se vratilo natrag. Bilo bi interesantno, u razgovoru sa elektrašima to
spomenuti.
Načelnik – plaćena je struja za Hrvatski dom. Ako se bude moglo, Što treba ostaviti za dom, a višak
prebaciti na školsko.
Stjean Juraić – stranka umirovljenika pitaju da li umirovljenici u Siraču imaju božićnicu. Predlaže da u
proračun za 2018. uđe 100 kn božićnice za umirovljenike.
Načelnik – to treba urediti.
Josip Hamp – ideja nije loša. To treba razraditi, možda i dvije kategorije..
Načelnik – predlagatelj je predsjednik vijeća koji je ujedno i u odboru za proračun, predlaže da
napravi skalu.
Ima stavki koje je općina dužna financirati, a ima i onih koje nije dužna. Ne može to biti isto.
Ivica Supan – zadovoljan kako je napravljena Frankopansa, ali se još treba riješiti kod Varata,
Klemena. Treba za to iznaći sredstva, i riješiti to da se ne uništava ovo napravljeno.
Načelnik – na tom mjestu je teren strašan, klizište je. Tu se ne smije kopati.
Zoran Polenus – načelnik je spominjao rasvjetu. Kolika je ušteda? Uređuje se Hrvatski dom, da li je
netko razmišljao o kolektorima na krov, da se kroz projekte izvuče novac.
Što je sa domom u Kipu.
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Načelnik – što se tiče doma, za projektnu dokumentaciju plaćeno je 40 tisuća. Treba još građevna
dozvola. Planira se riješiti kao i u Šibovcu, kompletno.
Bilo je i pitanje za područnu školu, raspisan je natječaj za područne škole. Općina se može javiti, ali
može škola, nominirat će se obadvije područne škole.
Darko Rendić – osvrnuo bi se na način informiranja i dokumentaciju koju su dobili. Opet je puno
jasnije ako sečita objašnjenje. Projekcija, bilo bi bolje da je jedna kolona od prethodne govine kako bi
se moglo lakše uspoređivati.
Načelnik – projekcije se moraju stavljati, to je po zakonu.
Darko Rendić – nogostup od Dubnice do Kolodvorske ulice. U lošem stanju je, teško je za hodati.
Načelnik - moli da svi vijećnici, prije donošenja proračuna za sljedeću godinu, da se jave s
prijedlozima, da se može planirati.
Sljedeću godinu su izbori za mjesne odbore, treba paziti koga će se birati.
Igor Supan – kod nove javne rasvjete ušteda je 2-3 puta.
Darko Rendić – ušteda u potrošnji je 75-80 %.
Igor Supan – što se tiče solara, bile su kvote, ali su bile popunjene.
Kornelija Horina – u Kipu ima srpskih kuća koje su srušene i urušile ljudima plot. Tko to treba riješiti?
U Pakracu je voska čistila takve parcele.
Načelnik – provjerit će.
Ivica Supan – njima se pošalje dopis i oni su dužno očistiti, a ako ne ispostavi im se račun.
Načelnik – teško je uručiti pismo.
Denis Orčik – od svih točaka najinteresantnija je Poduzetnička zona. Sljedeće godine maksimalno se
treba posvetiti tom problemu da se u Sirač dovedu poduzetnici koji bi nešto radili, povećali proračun, a
samim tim i zadržali mlade ljude. Sve je lijepo, priča se o ulicama, parkovima, ali tko će za 10 godina
šetati. To je jedan od ključnih problema na kojemu se treba maksimalno poraditi.
Stjepan Juraić – podcrtati, prioritet svih prioriteta – Poduzetnička zona.
Zoran Polenus – što je sa prugom?
Stjepan Juraić – u drugom mjesecu vozi vlak.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA Prihvaćanja se Prijedlog Proračun Općine
Sirač za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, s Obrazloženjem, Odlukom o
izvršenju i Programima (Program javnih potreba u sportu, Program javnih potreba u kulturi,
Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana, Program javnih potreba u
socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Program održavanja komunalne infrastrukture, Program utroška šumskog doprinosa, Program
utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH i Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru)
Ad.5. Prigovori na Odluku o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač
Marijana Weiser – na Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima koje je vijeće donijelo na
prošloj sjednici, došla su dva prigovora, od Zorice Nenadović i Marije Pajtl.
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Zorica Nenadović kaže da je temeljem provedenog natječaja za dodjelu srednjoškolske stipendije
učeniku Milanu Nenadović, Donji Borki 87, odbijena stipendija radi nepotpisane izjave o zajedničkom
kućanstvu. U sklopu prigovora dostavlja tu potpisanu izjavu, ulaže žalbu, ne slaže se sa odlukom jer je
sve ostalo bilo u redu.
Drugi prigovor je prigovor Pajtl Marije, koja kaže da na temelju odluke o dodjeli stipendije podnosi
prigovor. Podnijela je zahtjev za dodjelu stipendije, te je priložila svu dokumentaciju. Pošto je
utvrđeno da mjesečna primanja prelaze prosjek od 3.000 kuna za 6,07 kuna. Budući da treća
studentska stipendija nije dodijeljena, moli da joj se odobri prilaganje dodatne dokumentacije s
dopunom izjave o članovima kućanstva. Kod prijave nije uvrstila baku koja je član kućanstva, a
boravi u domu za stare i nemoćne, a uzdržavani je član obitelji o čemu prilaže i potvrdu o visini
njezinog dohotka i presliku osobne iskaznice, te ugovor o smještaju u dom. Moli da se navedeni
razlozi preispitaju, te da se na temelju novo priloženih podataka donese odluka.
Stjepan Juraić – što znači kod prve, a što kod druge.
Marijana Weiser – i kod jedne i kod druge radi se o dopuni dokumentacije. Kod srednjoškolske, ako se
prihvati dopuna dokumentacije, mijenja redoslijed dodjele stipendije iz odluke, a kod studentske, u
ovom slučaju ne, ali i prošle godine isto je bio nedostatak dokumentacije i nije se prihvatilo.
Darko Rendić – bila je rasprava na prošlom vijeću o tome, bilo je za očekivati da će se ljudi žalit.
Prošli put je rečeno da treba pristupiti izmjenama pravilnika, treba pažljivo napraviti. Predlaže da se
donese odluka u pravilniku, da vijeće osim povjerenstva, u posebnim prilikama, može donijeti odluku
i da dodatno dodjeli stipendija. Bilo bi logično kod studentske stipendije, jer kvota nije popunjena, da
se natječaj nastavi dok kvota ne bude popunjena ako bude kandidata. Da ih je bilo 5, pa da Marija nije
dobila, je drugo.
Ivica Supan – kao član komisije, ako je komisija izabrala, i vijeće donijelo odluku. Kako se sada
moglo sve dostaviti? Šta je sa Filipinom, koji se nije žalio.
Načelnik – pravila igre su se već mijenjala, i sada bi se opet mijenjala.
Josip Hamp – bez jasnih kriterija nema odlučivanja. Što su kriteriji bolje posloženi, lakše je postupati.
Kriteriji služe zato da se po njima postupa i negdje mora biti crta.
Zoran Polenus – zadnji put su neki bili suzdržani, ali svidjela se izjava Josipa, svaka osoba koja hoće
biti akademski subjekt u društvu, ako sada ne zna neke stvari, koja je prioritetna za njega kao osobu jer
će kroz godinu dana primati ili neće primati određena sredstva, treba posložiti sve papire.
ZAKLJUČAK: Sa 9 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA (Zoran Polenus, Denis Orčik), 1 PROTIV
(Darko Rendić) donosi se odluka o odbijanju žalbi na Odluku o dodjeli stipendija studentima i
učenicima Općine Sirač
Ad. 6. Donošenje Odluke o porezima Općine Sirač
Marijana Weiser – Odluku o porezima Općine Sirač vijeće je donijelo na svojoj 2. sjednici u 8.
mjesecu. Nakon donošenja te odluke, 20.10. na snagu su stupile izmjene o lokalnim porezima, kojima
je ukinut porez na nekretnine, vraćen je porez na kuće za odmor i sukladno tome, odluka iz 8. mjeseca
usklađena je sa tim odredbama zakona.
Načelnik – sve kuće za odmor, odnosno svi koji imaju dvije kuće ili objekt u kojemu se može
povremeno živjeti, plaćat će se naknada veća nego za kuću u kojoj živiš. Zato se to i daje da radi
porezna.
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Josip Hamp – u Siraču ima preko 100 praznih kuća, svi ti ljudi trebaju platiti porez, svi su negdje.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o porezima Općine Sirač
Ad. 7. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač
Marijana Weiser – prijašnji saziv vijeća donio je odluku o prodaji zemljišta, u području Blatne.
Natječaj je bio objavljen 20.10.2017. godine, nije pristigla niti jedna ponuda i slijedom toga potrebno
je poništiti natječaj. Vijeće je odluku donijelo temeljem zahtjeva o raspisivanju natječaja, osobe koje
su se javile u općinu bile su obavještene o raspisanom natječaju.
Načelnik – vijeće je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za prodaju po 4 kn i isključivo za šljive.
Josip Hamp – cijena nije realna.
Darko Rendić – kako se formira cijena!“?
Načelnik – porezna uprava računa prosjek, kod nas je cijena negdje1,20 kn.
Stjepan Juraić – treba prepoloviti cijenu.
Načelnik – prednost da sadi šljive.
Stjepan Juraić – prijedlog je da cijena bude 2 kn i prednost ima onaj tko bude sadio šljive.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o prodaji nekretnine u
vlasništvu Općine Sirač po cijeni od 2,00 kn , prednost prilikom kupovine ima onaj tko će posaditi
šljive
Ad. 8. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sirač
Marijana Weiser -na zahtjev fizičke osobe vijeće je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za prodaju
dijela čestica u Velikim Bastajima. Sudski vještak je procijenio nekretninu. Na nekretnini se nalazi
stari ruševni stambeni i gospodarski objekt. Situacija je nesređena, katastarska čestica obuhvaća
dvije gruntovne. Gospodin koji je podnio zahtjev došao je ovdje i ne shvaća da jedna polovina nije
pola dvorište ili kuće ili gospodarske zgrade već polovina od svega. Odustao je od ponude.
Stjepan Juraić - predlaže da se natječaj poništi.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o poništenju javnog
natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sirač
Ad. 9. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti zimska služba
Marijana Weiser – natječaj je raspisan i pristigle su tri ponude: Rambousek za proizvodnju, prijevoz i
trgovinu, vl. Tihomir Rambousek, Pakrani 77, ZFTO vl. Ivica Karlović, Sirač, Požeška 3 i treća
Krajcer d.o.o. za prijevoz i usluge, Sirač, Tomislavova 90. U natječaju se tražilo da dokažu da su
tehnički i stručno opremljeni za obavljanje poslova zimske službe.
Rambousek je dokazao da ima ralicu ali nije dokazao da ima posipač i dostavio je ponudu sa samo
dijelom popunjenog troškovnika, i to samo za rad na čišćenju, a ne i za posipavanje, sol, kameni
agregat.
Karlović je dostavio izjavu da je tehnički i stručno opremljen ali nije dostavio dokumentaciju kojom je
to potkrijepio.
Krajcer d.o.o. je dostavio svu dokumentaciju, ali iz troškovnika proizlazi da je rad kamiona na
posipavanju 1 sat 30,00 kuna, što je izrazito niska cijena i dovodi do sumnje mogućnosti izvođenja po
takvoj cijeni.
Slijedom svega toga predlaže se da natječaj poništi i raspiše novi kako bi dobili kvalitetne ponude.

8

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka poništenju natječaja i
raspisivanja novog natječaja
Ad. 10. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta
Marijana Weiser – natječaj je bio raspisan, problem se javio kod troškovnika održavanja nerazvrstanih
cesta. Troškovnik iz 2013. godine imao je samo rad stroja i rad kamiona, odnosno prijevoz kamenog
materijala. Javile su se određene poteškoće. Kada je bilo krpanje udarnih rupa asfaltom, osobe kojima
je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta su to izvršile i kada je trebalo fakturirati toga nije bilo u
troškovniku i nije postojala osnova po kojoj će fakturirati. Revizija je na to reagirala i ukazala na taj
problem. Slijedom toga napravljen je novi troškovnik, sadrži jako puno dijelova održavanja
nerazvrstanih cesta i kod ponuditelja se javio problem izražavanja cijena, nisu u natječajnom roku
stigli izraziti cijene, imaju puno pitanja i prijedloga i na osnovu toga predlaže se da natječaj poništi.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka poništenju natječaja o
povjeravanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta.
Ad. 11. Pitanja i prijedlozi
Marijana Weiser – vijeće je na prošloj sjednici donijelo odluku o oslobađanju plaćanja komunalne
naknade Suvenira, iskazano je da će se osloboditi u iznosu od 13.037,52 kuna, dok će se kompenzirati
11.719,43. vijeće je okvirno donijelo odluku da će se kompenzacija vršiti sa cca 10.000 kuna, a da će
se osloboditi cca 15.000 kuna. Kada su zbrojeni svi naručeni radovi od Suvenira, ispalo je 11.719,43
kuna, iznos kompenzacije, ali desila se greška kod iskazivanja salda i krivo je u odluci iskazano
oslobađanje, ne bi trebalo stajati 13.037,52, nego 13.648,81 kuna. Prijedlog je da se odluka ispravi.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se ispravka odluke.
Darko Rendić – tiče se dočeka Nove godine. Zadnjih nekoliko godina organizirali su u Siraču doček
na otvorenom. Bila je jedna jako lijepa suradnja udruga i savjeta mladih. Kada se donosila odluka o
tome nisu bili pozvani ljudi koju najviše u tome učestvuju i nisu mogli reći svoje mišljenje. Na žalost
to je kao prijedlog za ovu godinu odbijeno i sada puno ljudi pita šta će biti na novu godinu. Ljudi će
otići u Daruvar, a Sirač će biti u mraku, to nije dobro. Podnosi protest što nitko nije pozvao Udrugu
branitelja, koja je bila u najvećoj mjeri organizator, a drugo prenosi nezadovoljstvo i dosta ljudi. U
proračunu su bila predviđena sredstva. Ljudi koji su o tome odlučili ne drže dovoljno do toga.
U mjestu je osnovana još jedna udruga – Ribičko društvo, imaju svoje planove za rad koji se temelje
na očuvanju vodotoka rijeke Bijele i autohtonih ribljih vrsta. Na žalost, udruga nema pravo korištenja,
na zadnjem natječaju koje je provodilo Ministarstvo javila se udruga iz Daruvara, i oni su sada vlasnici
koncesije do 2031. godine, međutim, ovdje se radi o mladoj strukturi mladih ljudi koji će ostati u
mjestu i koji su spremni za očuvanje okoliša i rijeke. Želi o tome upoznati vijeće i traži da se kroz
općinske strukture provjeri koje su zakonske opcije i mogućnosti pomoći udruzi. Predstavnici su otišli
u Daruvar na skupštinu Ribičkog društva Toplica i iznijeli svoj stav i želju za suradnju i obećali da sve
troškove preuzme ovo ribičko društvo i da neće biti ničim zakinuti, da slobodno i dalje mogu ići
pecati. Oni za to nemaju razumijevanja. Rijeka nam treba, vidi se što znači kada se nitko ne brine u
cilju zaštite od poplava.
U posljednje vrijeme potiče se razvoj turizma, jedna takva udruga mogla bi puno napraviti.
Načelnik - u planu je lovni i ribički turizam. Ima dosta godina kada je potpisao da se Ribičkom
društvu Toplica Daruvar dodjela naše vode, ali po povratku naših potreba da se nama naše vode vrate.
Taj dopis imamo. Međutim, država je dala koncesiju koje je Ribičko društvo Daruvar koristilo. Sreća
je što se koncesija dodijelila po vodotocima, sada iz njihove koncesije treba naše vodotoke izuzeti.
Ostalo je da se sada traži što je naše. Daruvar se više neće ništa niti pitati, ide se preko Ministarstva da
se to vrati natrag. Dečki su si dali maksimalno truda i sigurno će im se pomoći.
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Doček nove godine – sazvan je odbor, bilo je govora o adventu, božićnom koncertu i Novoj godini. Na
odboru je bilo desetak dvanaest ljudi i rekli su da ne bi novu godinu, jer za novu godinu ljudi stoje i
smrzavaju se a ljudi u autima prolaze i odlaze u Daruvar. Oni odlaze a dvadeset, trideset ljudi je pred
domom. Nitko odluku nije donio sam, nego svi. To se može popraviti za sljedeću godinu. Kada je
temperatura minus deset, nitko od penzionera nije došao, a tu su slavili, i nisu došli.
Libuška Marin – lani je vladala gripa, inače su svake godine dolazili.
Josip Hamp – bilo koja udruga u Siraču može si staviti u Plan i program da će biti organizator dočeka
Nove godine, tražiti sredstva od općine, i općina će platiti. Udruga sve odrađuje što ide uz to.
Darko Rendić – ove godine će se pitati ljudi koji pitaju, koliko su spremni organizirati.

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 19,33 sati.

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

Voditelj zapisnika:
_________________________
(Vlasta Vončina)
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