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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-05/17-01/5  

UR. BROJ: 2111/04-01-17-02 

Sirač, 20.11.2017. 

 

 

ZAPISNIK 3. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA 

održane dana 20.11.2017. 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 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina 

 

Zamjenik predsjednik vijeća Darko Rendić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 

  

D N E V N I   R E D 

 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 2. sjednice,  

2. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008./2009.,  

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2009./2010.,  

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2010./2011., 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2011./2012.,  

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2012./2013.,  

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2013./2014.,  

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2014./2015.,  

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2015./2016.,  

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2016./2017.,  

12. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač,  

13. Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije,  

14. Obavijest o imenovanju člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe grada Daruvara,  

15. Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnih naknada za 2017. godinu Suvenir Arbor 

16. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Prije početka sa radom sjednice, vijećnica Libuška Marin položila je prisegu kao članica 

općinskog vijeća Općine Sirač 

Stjepan Juraić – predlaže da se točke 3. – 11. izvješća o korisnicima stipendija obrazlože u 

jednoj točci, što su vijećnici jednoglasno i prihvatili. 
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Dnevni red JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaćen.  

 

Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 2. sjednice 

 

   

ZAKLJUČAK: Skraćeni zapisnik se JEDNOGLASNO prihvaća sa 12 glasova ZA 

 

Ad. 2. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – Raspisan je javni natječaj da dodjelu stipendija studentima i učenicima za 

akademsku godinu 2017./2018.  Natječaj je objavljen 21.07.2017. na web stranici i oglasnoj ploči 

Općine Sirač. Rok za dostavu prijavu bio je 75 dana od dana objave natječaja, odnosno do 04.10.2017. 

godine. Na raspisani natječaj pravovremeno je pristiglo 8 prijava i 2 dopune prijava. Za srednjoškolsku 

stipendiju pristiglo je  ukupno 5 prijave, dok za studentske ukupno 3 prijave. 

U zapisniku o pregledu je bodovanje. 

Za srednjoškolske stipendije prijavili su se Ines Imširović, Tea Topalović, Alen Kreuzer, Matija 

Filipin i Milan Nenadović. Milan Nenadović dostavio je izjavu o zajedničkom kućanstvu ali ona nije 

potpisana. Matija Filipin nije dostavio izjavu da ne prima stipendiju iz drugih izvora. Sve je bodovanu 

sukladno pravilniku o stipendiranju. 

 

Za studentske stipendije pristigle su tri prijave i to Martina Vondra, Ivona Žuge i Marija Pajtl. 

Primanje kod Marije Pajtl prelazi propisanih 3.000 kuna po članu. 

Nakon  pregleda prijava i bodovanja, povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže da se kod 

srednjoškolskih stipendija isključe  iz postupka bodovanja prijave Matije Filipina s obzirom da ista ne 

sadrži izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne prima stipendiju ili potporu iz drugih 

izvora, te prijavu Milana Nenadovića s obzirom da prijava nema potpisanu izjavu o zajedničkom 

kućanstvu. Po  

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 

2017/18, prijedlog povjerenstva je sa se  dodjele sljedeće srednjoškolske stipendije: 

 

1. Tei Topalović, Sirač, Požeška 4,  za hotelijersko turističkog tehničara 3. razred, 

Ekonomska i turistička škola Daruvar   

2. Ines Imširović, Sirač Matije Gupca 1, za tehničara za računalstvo, 1. razred, Tehnička 

škola Daruvar  

3. Alenu Kreuzeru, Sirač, Tomislavova 73,  za tehničara za računalstvo, 2. razred, 

Tehnička škola Daruvar. 
Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 

2017/18, prijedlog povjerenstva je da se dodjele sljedeće studentske stipendije: 

1.  Martini Vondra, Sirač, Tomislavova 60, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije 

i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 

2.  Ivoni Žuger, Sirač, Stjepana Radića 64, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije 

i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 

 

Ivica Supan – član je povjerenstva za dodjelu stipendija, sastali su se dva puta, prvi put kod 

otvaranja i drugi put kada se donosila odluka. Neki kandidati nisu potpisali, a kod nekih 

prelazi cenzus. 

 

Stjepan Juraić – povjerenstvo se strogo držalo pravilnika. 

 

Zoran Polenus – šteta za Mariju Pajtl, upisala je redovno treću godinu prava. 

 

Stjepan Juraić – koliko je prešla prag? 

 

Darko Rendić – 6,70 kn. Povjerenstvu nije lako, moraju se držati pravilnika, ali vijeće mora 

imati više uvida o tome kako ljudi žive. Zbog banalnih stvari, kandidat koji ima prosjek 
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primanja 44 kune po članu domaćinstva i ima najviše bodova, samo zato što nije potpisan 

jedan papir. To je banalna stvar i kako to navesti kao razlog, tehničko to je tako, ali kada to  

nekome kažeš?. Čemu služi stipendija, da pomogne onome kome najviše treba.  

Isto tako studentska stipendija, vijeće je donijelo odluku da se dodjele tri stipendije, tri 

kandidata i imamo. Nekada su se stipendije dodjeljivale svima bez obzira o cenzusu. Ako je 

namjera da se stipendira tri studenta, a drugih kandidata nema, prijedlog je da se uvrsti sve tri. 

 

Denis Orčik – u potpunosti se slaže da Darkom, ako ima 44 kune po članu, zbog jednog  

potpisa dijete ostaje bez stipendije.  Pravno to tako mora biti, ali smatra da se ta stipendija 

treba dodijeliti. Isto kao i ova koja za 6,70 kuna prelazi cenzus. Prijedlog je da se stipendije 

dodijele. 

Anica Markalaus – tko potpisuje izjavu o zajedničkom kućanstvu, osobno ili netko u 

poreznoj. 

 

Marijana Weiser – oni osobno izjavljuju koliko članova u kućanstvu imaju. To je mjerilo  po 

kojima se gleda da li su dostavljene sve potvrde od porezne i onda se računa prosjek primanja 

po članu. 

 

Načelnik – bio je jedan pravilnik koji se mijenjao i sada je ovaj pravilnik na snazi. Cilj se da 

se ljudi drže onoga što u pravilniku piše. Prošle godine bila su tri kandidata koji su prešli prag 

i odbijeni su. Da li oni koji su odbiti prošle godine sada mogu tražiti ponovno  ako se prizna 

ove godine. Rečeno je tri tisuće po članu. Da li se komisija treba sastajati ako se ne drži 

pravila igre.  

 

Josip Hamp – puno puta se odbije iz formalnih razloga, budući intelektualac treba znati što 

treba priložiti. Pravilnik se mijenjao. Pravilnik ne treba i ne treba niti sva ova papirologija, 

treba doći na vijeće sa deset imena i dignut će se ruke. 

 

Načelnik – lijepo je što je rečeno, i slaže se s time, malo je djece i sve to. I nije problem ni 

financirati. Jedan nije donio potvrdu, jedan nije potpisao jedan nije udario pečat, nema se što 

razgovarati. Prelazi cenzus, ne uklapa se u pravilnik. 

 

Ivica Supan – pregledao pravilnik, ima stvari koje bi se mogle doraditi, ali ova odluka se treba 

poštivati po važećem pravilniku. U novom pravilniku se mogu zamijeniti sporne stvari.  

 

Josip Hamp – ako se smatra da se treba mijenjati pravilnik, treba predložiti izmjene 

pravilnika, ali bi se ova odluka trebala poštivati. 

 

Marijana Weisaer – pravilnikom nije izdefinirao što u slučaju kada dokumentacija nije 

potpisana. Dokumentacija je tu, ali nije potpisana.  

 

Darko Rendić – nije jednostavno. Bilo bi jednostavnije da je povjerenstvo reklo da je 

zaprimljeno toliko prijava, a ti i ti nisu zadovoljili kriterije i da se na njih ne računa. Onda se 

ne bi hvatali za te nijanse. 
 

ZAKLJUČAK: sa 9 glasova ZA i 3 PROTIV (Darko Rendić, Zoran Polenus, Denis Orčik), 

Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 

Učeničke stipendije:  

1. Tei Topalović, Sirač, Požeška 4,  za hotelijersko turističkog tehničara 3. razred, 

Ekonomska i turistička škola Daruvar   

2. Ines Imširović, Sirač Matije Gupca 1, za tehničara za računalstvo, 1. razred, Tehnička 

škola Daruvar  

3. Alenu Kreuzeru, Sirač, Tomislavova 73,  za tehničara za računalstvo, 2. razred, 

Tehnička škola Daruvar. 
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Studentske stipendije: 

1.  Martini Vondra, Sirač, Tomislavova 60, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije 

i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 

2.  Ivoni Žuger, Sirač, Stjepana Radića 64, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije 

i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 
 

 

Ad. 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008./2009. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2008./2009. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2009./2010. 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2009/10  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2017/18 

1. Betina Mušan ispunila je svoju ugovornu obvezu. 

2. Jovana Vujić, prebivalište iste je Donji Borki 68. 

3.    Simon Šepl, prebivalište istog je Miljanovac 152A. Ispuno je svoju ugovornu obavezu. 

4.    Antonio Bartonj ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

5.    Valentina Bartonj, prebivalište iste je Sirač, Ivana Gundulića 2.   

6.    Sladjana Kovačević, zaključkom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije.  

7.    Mirela Rizner ispunila je svoju ugovornu obvezu. 

8.   Elizabeta Dimitrov prebivalište iste je Sirač, Nikole Tesle 15. 

9.  Dragana Uzelac završila je za medicinsku sestru i nastavila školovanje na Veterinarskom 

fakultetu Zagreb. Ispunila je svoju ugovornu obavezu.  

10.  Bruno Filipin, prebivalište istog je Barica 43.  

11.  Jan Ragač ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

12.  Edina Isić ispunila je svoju ugovornu obvezu. 

13.  Antonio Fogl ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2009./2010. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2010./2011. 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2010/11  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku godinu 2017/18 

1.  Antonio Fogl  prebivalište istog je Sirač, Stjepana Radića 91. 

2.  Vitomir Pintarić ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2010./2011. 

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2011./2012., 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2011/12  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2017/18 

1. Danijel Orčik diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, Šumarski faklutet i stekao akademski 

naziv magistar inženjer šumarstva. Prebivalište istog je Sirač, Požeška 24/1 

2. Katarina Varat  prebivalište iste je Sirač, Stjepana Radića 96. 

3. Mirjam Hunjek prebivalište iste je Sirač, Branimirova 73. 

4. Iva Križ. prebivalište iste je Sirač, Augusta Šenoe 1. 

5. Antonija Sedlaček Šidak prebivalište iste je Šibovac 135. 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2011./2012. 

 

Ad. 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2012./2013., 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2012/13  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2017/18 

1. Robert Čalić ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

2. Ivan Šepl ispunio je svoju ugovornu obvezu.  

3. Lucija Stipetić prebivalište iste je Sirač, Matije Gupca 4  

4. Dragana Uzelac za studij veterinarske medicine 6. godina 

5. Valentina Fridrih, Odlukom vijeća oslobođena vraćanja stipendije 

6. Sanja Petrnel, diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomski fakultet i stekla akademski 

naziv magistar ekonomije. Prebivalište iste je Sirač, Stjepana Radića 83/1 

Stipendistici Dragani Uzelac nastaviti će se isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o 

stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2012./2013. 

 

Ad. 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2013./2014., 

 

M arijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2013/14  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2017/18 

1. Marijan Munić prebivalište istog je Sirač, Tomislavova 34.  

2. Mateja Hajda prebivalište iste je Sirač, Krešimirova 5. 

3. Ivan Šepl, za studij informacijsko i programsko inženjerstvo, 2. godina 

4. Mato Munić, odlukom vijeća oslobođen vraćanja stipendije 

Stipendistu Ivanu Šeplu nastaviti će se isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o 

stipendiranju. 
 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2013./2014. 

 

Ad. 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2014./2015., 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2014/15  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2017/18 

1. Lana Tješinski za 4. razred Hotelijersko-turističkog tehničara, Ekonomske i turističke škole 

Daruvar 

2. Iva Supan završila je školu i stekla zvanje medicinska sestra opće njege, nastavila je 

školovanje na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, Studij Sestrinstvo. Ispunila je svoju 

ugovornu obvezu. 

3. Tomislav Vuk prebivalište istog je  Pakrani 69. 

4. Nina Topalović za 4. godinu  Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

Učiteljskog studija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek. 

 

Stipendistima Lani Tješinski i Nini Topalović, nastaviti će se  isplaćivati stipendije sukladno 

ugovoru o stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2014./2015. 
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Ad. 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2015./2016., 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2015/16  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2017/18 

1. Matea Topalović za 3. razred Tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar 

2. Magdalena Vašatko prebivalište iste je Sirač, I. Gundulića 33. 

3. Iva Supan, za 3. godinu  Studij sestrinstvo, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu 

4. Nikolina Kreuzer zaposlila se u Općini Sirač – stručno usavršavanje.  

5. Stjepan Salopek diplomirao je na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku i stekao akademski 

naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike smjer informatika. 

Prebivalište istog je Sirač, Stjepana Radića 48. 

 

Stipendistima Matei Topalović i Ivi Supan, nastaviti će se  isplaćivati stipendije sukladno 

ugovoru o stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2015./2016. 

 

Ad. 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2016./2017., 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2016/17  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2017/18 

1. Ivona Žuger završila je gimnaziju  i nastavila školovanje na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomski 

fakultet, Studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo. Prebivalište iste je 

Sirač, Stjepana Radića 64. 

2.  Anabela Karla Kadežabek za 3. razred gimnazije Daruvar, 

3. Siniša Nenadović za drugi razred opće gimnazije Srpska Pravoslavna gimnazija Zagreb 

 

Stipendistima Anabeli Karli Kadežabek i Siniši Nenadoviću, nastaviti će se  isplaćivati 

stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se izvješće o  korisnicima 

stipendije 2016./2017. 

 

Josip Hamp – ne treba biti žao što su se davale stipendije i uložili u djecu jer su svi završili.  

 

Ad. 12. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – vijeće je na prošloj sjednici donijelo odluku o objavljivanju javnog poziva za 

isticanje kandidature za izbor  članova i zamjenika članova savjeta mladih Općine Sirač. Poziv je 

objavljen na službenim stranicama općine 17. listopada  2017. godine, i sukladno tom pozivu prijedlog 

kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih mogle su se dostavljati 15 dana od dana 

objave. Na taj javni poziv pravovremeno su pristigla dva prijedloga kandidata. Kod otvaranja prijava 

utvrđeno je da je prvi pristigli prijedlog kandidata od OOHSS i  predlažu jednog kandidata sa 

zamjenikom, i to je Leo Lukač i Matej Pulić. Drugi prijedlog je dostavila Baptistička crkva SION, oni 

su predložili jednog kandidata i zamjenika, to su Lucijan Šafar i Bojan Pihir. Prijave nisu u potpunosti 

ispunile formalne uvjete jer ne  sadrže popratnu dokumentaciju i nije se moglo izčitati ispunjenje 

samih uvjeta, ali s obzirom da dostavljenim prijedlozima nije predložen ukupan broj članova  savjeta 

mladih koji je propisan u broju od 7 članova, prijedlog je da se poništi javni poziv i da se ponovno 

raspiše drugi na koji bi udruge istaknule pravovaljane kandidature. Slijedom toga je i odluka o 

poništenju javnog poziva i ponovnog pokretanja postupka pokretanja izboru članova i zamjenika 

članova savjeta mladih. Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova ponovno 

bi se objavio na stanicama općine Sirač. Povjerenstvo predlaže da se dokumentacija pojednostavi. 

 

Darko Rendić – sve je ovo postavljeno za sredinu gdje se mladi trebaju takmičiti tko će ići u savjet 

mladih, a kod nas kada i vučeš za rukav, nitko neće. Još kada mu se kaže, koliko mora donijeti  papira, 

e to je problem. Treba ih naći 14 u dobnim granicama i koji će biti tu.  
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Ivica Supan – tko određuje kvotu 7 ili 14 osoba? 

 

Marijana Weiser – zakonom je određeno. 

 

Načelnik – isti problem ima većina općina, nitko neće. Treba naći 7 ljudi do 30 godina. Ako se netko i 

imenuje, onda bi se sve trebalo odrađivati u općini, a ako ne imenuješ opet trebaš odrađivati. Treba se 

naći čovjek za savjet potrošača, zakon o lovištima se mijenja, trebamo čuvati dio do kuća od 200 m. 

Zakon o udrugama… do kada? Moramo imati poljoprivrednog redara, komunalnog redara, prometnog 

redara. Donose se zakoni koji su neprovedivi. 

 

Darko Rendić – da li je moguće da udruge prelože kandidate, a općina provjeri mjesto prebivališta na 

policiji, da ne moraju ići jedan po jedan. 

 

Ivica Supan – udruge koje predlažu valjda znaju koga će predložiti. 

 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA, donosi se odluka o raspisivanju javnog 

poziva za isticanje kandidature za izbor  članova i zamjenika članova savjeta mladih Općine 

Sirač 

 

Ad. 13. Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

Marijana Weiser – revizija je dala nalaze i preporuke i nepravilnosti koje treba popraviti. U suradnji sa 

agencijom i drugim nadležnim tijelima treba poduzeti radnje radi utvrđivanja stvarne površine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, i načina njegovog raspolaganja, te utvrditi obraslost. 

Općina ima gospodarski program ali je iz 2002. godine i mora se donijeti novi. 

Općina Sirač mora obavijestiti Agenciju o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem. Za prijašnja dva 

ugovora nisu bili obavješteni. 

Mora se voditi evidencija o ukupno ostvarenim utrošenim i neutrošenim prihodima od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem.  

Potrebno je imenovati poljoprivrednog redara, i mora se redovito izvještavati poljoprivrednu 

inspekciju o utvrđenom stanju. 

Izvještavati mještane o obvezi održavanja okućnica i ostalih poljoprivrednih površina. 

To su nepravilnosti u općini, načelnik je odgovorio  da se načelno prihvaćaju nepravilnosti i da će se 

nepravilnosti ispraviti. Dostavljen je i plan ispravaka. 

 

Josip Hamp – žalosno je gledati izvješće koje je napravila revizija. Što se tiče naše općine – dobre 

sluge lošeg gospodara. Od predloženih mjera puno je toga napravljeno. Kada se pogledaju tabele, oko 

70 5 državnog zemljišta nije u funkciji, agencija nije odradila posao. Prije 100 godina se krčilo da 

postane plodno tlo, a sada ponovno zarasta u šume. 

Što se tiče izvješća, možemo biti zadovoljni 

 

Načelnik – ministar Tolušić rekao je da će u 5. mjesecu novi zakon doći mu Sabor. Do sada se zakon o 

poljoprivredi mijenjao 20 puta. Tko  to može pratiti?  Zakon o poljoprivrednom zemljištu još nije 

donesen. Čovjek je neovlašteno ušao u posjed na državnu zemlju na našoj općini. Pozvan je 

poljoprivredni inspektor, koji je konstatirao da je čovjek ušao u državno zemljište, čovjek je platio 

kaznu i sljedeće godine je na isti račun uplatio novce. Država mu nije vratila jer niti ne zna na čega se 

odnosi uplata.  Sada će sav posao prebaciti na lokal. Dobili smo obavijest da naš program više ne 

vrijedi, a državno odvjetništvo traži podatke na osnovu programa koji više ne vrijedi.  

 

Marijana Weiser – prema novom prijedlogu zakona neće lokal moći raspisivati natječaje niti za  

prodaju niti za zakup ako nemamo važeći program. 

 

Stjepan Juraić – očito je da se zakopavamo u papirologiju. 

 

Zoran Polenus – čitajući sve te papire, dođe se do zaključka da samo dijele packe i da kude, a onda 

spominju šikare i šume koje je pod poljoprivrednim zemljištem. Stvari nisu posložene.  
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA, prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Bjelovarsko-bilogorske županije 

 

Ad. 14. Obavijest o imenovanju člana upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe grada 

Daruvara 

 

Marijana Weiser – obzirom da je mandat člana upravnog vijeća JVP grada Daruvara istekao, 

sukladno statutu načelnik je imenovao novog starog člana i sukladno statutu obvezan je 

izvijestiti vijeće. 

 

Ad. 15. Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnih naknada za 2017. godinu Suvenir Arbor, 

 

Načelnik – općina više nije suvlasnik u Suveniru i Suvenir ima obvezu plaćanja komunalne naknade. 

Suvenir je prije par godina već tražio da se oslobodi plaćanja nekih 60.000 kuna, i župan je tažio da se 

oslobode. Trenutno je Suvenir dužan oko 25.000 kuna, razgovarao je sa ravnateljem Bašćevanom i 

dogovor je da se za 7.000 kuna naručil kuhača, daske i zahtjev od vrtića za 3.000 kuna za bojanje. 

Predlaže da se tih 10.000 kuna kompenzira, a za 15.000 da se uputi dopis vijeću da se oslobodi 

plaćanja.  To je prijedlog za vijeće. 

 

Darko Rendić – predlaže da se komunalna naknada koristi kao alat s kojim ćemo privolit poslodavce 

da zapošljavaju građane općine Sirač. U Siraču se radi a živi se u Daruvaru. Poslodavac bira koga će 

zaposliti, kome će dati otkaz. Najčešće ljudi iz Sirača dobiju otkaz. Kada bi imao nekakvu benificiju, 

kroz komunalnu naknadu, da po zaposlenom iz lokalne samouprave ima oslobođenje, možda bi 

drugačije razmišljao.  

 

Načelnik – to bi značilo da nitko iz Sirača ne bi radio ni u Daruvaru ni u Pakracu. 

 

Stjepan Juraić - ovo što Darko kaže je istina.  

 

Načelnik – ušli smo u kapitalizam i ne možeš utjecati. Firme nisu dužne obavještavati i davati podatke. 

 

Darko Rendić – prije tri godine Baumit je tražio da se oslobodi komunalnog doprinosa, tražio je 

Intercal, sve smo oslobodili, neka ljudi rade, ali ne rade naši ljudi. Oni ostvaruju dobit a sve manje i 

manje je naših ljudi. Ako se može osloboditi, treba i tražiti nešto. 

 

Zoran Polenus – Suvenir upošljava radno sposobne osobe sa invaliditetom. Ako netko nekoga uzme, a 

nije s invaliditetom, mora postojati dobar razlog. Iz Grubišnog Polja je zaposlen inženjer, jer takve 

struke nije bilo kod nas. Treba razmotriti činjenicu da nemaš uvijek pri ruci kvalitetan kadar koji treba 

 

Ivica Supan – govori se o kriterijima. Kadežabeka se odbilo. Župan je rekao da je najveći vlasnik 

Suvenira županija. Županija je vlasnik i neka iznađe rješenje. Osobno je da se Suveniru ne otpiše ili 

ako postoji mogućnost  da se kompenzira. 

 

Načelnik – i onda će reći župan, u Splitu oslobodili, a ti sada tražiš sredstva za most ili nešto drugu, a  

Suvenir se nije oslobodio. Zato je najbolje osloboditi. 

 

Josip Hamp – problem je što zamolba za oslobađanje nije napisana u kontekstu kako je rečeno.  

 

Načelnik – dogovor je da se dio kompenzira a dio oslobodi. 

 

Stjepan Juraić – predložio bi da se usmeno spomene da ako ima 50 % ljudi iz Sirača, ili sa područja da 

će ih se osloboditi i sa 50 %. 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se sljedeća Odluka: Ustanova za 

profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Suvenir Arbor, Sirač, 

Stjepana Radića 74, OIB: 06265781419, oslobađa se plaćanja komunalne naknade za 2017. 

godinu u ukupnom iznosu od 13.037,52 kn. 

Dio komunalne naknade za 2017. godinu u iznosu od 11.719,43 kn kompenzirat će se 

naručenom robom i uslugama. 
 

 

Ad. 16. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Josip Hamp – zamoljen je od mještana da se u Miljanovcu na groblju postavi klupa. 

 

Darko Rendić – predlaže da podigne nivo tehnologije za vijeće. Vijeće je na početku mandata Predlaže 

da se kupe tableti.i za prosljeđivanje dokumenata i materijala.  

 

Igor Supan – pitanje da li se svi mogu služiti tabletima, da ne bi netko imao tablet a da se drugima i 

dalje moraju slati pisani materijali. 

 

Načelnik – informacija za poduzetničku zonu. Tri imena, odnosno četiri parcele su sporne. 

Najvjerojatnije će se ići na izvlaštenje. Bit će im isplaćena naknada, odnosno cijena koja im pripada. 

Vijeće je odlučilo da cijena bude 10 kn/m2, ali ne pristaju na to. Ne namjerava platiti više nego što su 

plaćali ostali.  

Pokrenuto je za prečistač otpadnih voda. Nominiran je prokop kod potoka u Miljanovcu,  obaloutvrda  

u Siraču, most  na Blatnoj, regulacija Grižinskog, regulacija kod Vašatka. Od Vašatkovog mlina do 

Čeline kompletno bi se trebao raditi kanal koji bi išao bliže brdu, da se ljudi zaštite od poplava. U plan 

je ušao dio u Klancu, u Željnjaku klizište kod Soline. Što se tiče kanalizacije, četiri su pravca – 

Gundulića ulica do Vašatka, Zvonimirova i ulica Nikole Tesle i Branimirova ulica. Za vodovod je 

nominirana Barica, išto bi do Maler Barice. U Hrvatskom domu se radi centralno grijanje i stolarija. 

Za Hrvatski dom dobilo se 200.000 a ukupno je 450.000. općina će dodati 250.000. za sljedeću godinu 

stavit će se spuštanje stropa. Razgovarao sa Žitkovićem, banka je stavila u prodaju trgovine. Općina je 

zainteresirana za trgovinu u sklopu Hrvatskog doma. Pokrenuta akcija semafora kod crkve. Cesta u 

Svačićevoj je završena. Planira se  sljedeće godine kupiti kombi. Traktori su loši. JVP – priča se da bi 

se ponovno trebala vratiti u sastav MUP-a. Vito Pintarić – najavio je da želi otići. Gradonačelnik 

Grubišnog Polja nije dobio suglasnost za otvaranje JVP jer nema školovanog čovjeka. Vito ima školu, 

ali još nije odlučio hoće li otići ili ne. Upitno je da li uzeti jednog čovjeka ponovno ili ostati na ova tri, 

o tome će se još razgovarati.  

Što se tiče poklona za Božić, razgovaralo se o 400 kn bona u Pevecu. 

Vrtić – 16.12.2017. bit će humanitarni koncert. Svi koji imaju nešto za doniranje može dati, a novac 

ide za vrtić.  

Vjerske zajednice – bit će financiranje projekata. I katolička i bapristička crkva podnijeli su zahtjeve 

za financiranje, a ako se može iz ovih projekata, koristit će se projekti. Svakako treba raditi projekte. 

Kod Baptisitčke crkve ništa se neće raditi dok se ne napravi geomehanika da se utvrdi da li klizi i 

koliko klizi. 19.000 kuna plaćeno je za Dubnicu. 

 

Liduška Marin – do kuda je općina platila asfaltiranje ljudima u dvorište. 

 

Načelnik – općina je platila asfaltiranje svima do kapije, osim  Bašiću, Pihiru, Kiru, zato što  je bio 

problem izaći iz dvorišta 

 

Liduška Marin – pola ulice ima nova svjetla, a pola ne. 

 

Načelnik – postavljaju se nova rasvjetna tijela, stara se premještaju. Ide se ulica po ulica. U Dubnici se 

mijenjalo do kud je došla kanalizacija.  

Kada se radio prvi asfalt nije se mogao raditi širi jer je trebalo ići u otkup zemljišta. I sada je pitao 

Šulu, ali nije dao. 

 

Josip Hamp – isto kao i za Lanaru, izvlaštenje. 
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Kornelija Horina – u Siraču bude božićna rasvjeta, da li ima i za druge. 

 

Načelnik – svaki mjesni odbor dobit će 4 ukrasa u centru.  

 

Josip Hamp – da li je plaćeno vrtiću od prošle godine. 

 

Načelnik – svakako će se platiti. 

 

Ivica Supan – nadstrešnica u Miljanovcu na groblju, da li postoji mogućnost. 

 

Načelnik – razgovarao sa projektantom, dogovoreno je da se izgradi objekt i to Miljanovac, Bijela i 

Pakrani. 

 

  

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

 

 

 

 

 

             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                             _________________________                                                                                      

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


