
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                              

    OPĆINA SIRAČ 
             OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 372-03/19-01/5 

URBROJ: 2111/04-01-19-1 

Sirač, 20.12.2019. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-

bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) sukladno odredbama članka 9. Odluke o 

osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti (Županijski glasnik 

Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 3/19) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 24. 

sjednici, održanoj 20. prosinca 2019. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o dodjeli općinskog prostora na korištenje 

Javnoj ustanovi KOMUS SIRAČ 

 

Članak 1.  

             Prostor Hrvatskog doma u Siraču, smješten na kč.br. 103/1 k.o. Sirač, Etaže E-1  

poslovni prostor koji se sastoji od dva skladišta, stubišta, hodnika, dva WC-a u 

sjeverozapadnom dijelu podruma površine 67,02 m2 i E-2 poslovni prostor u podrumu južnog 

dijela zgrade ukupne površine 342,39 m2, te gospodarska zgrada (nadstrešnica) površine 118 

m2 i gospodarska zgrada (spremište) površine 57 m2, sa pripadajućim dijelom dvorišta 

okvirne površine 1400 m2, daje se na korištenje KOMUSU SIRAČ javnoj ustanovi za 

obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 120, Sirač, OIB: 82885418891, radi 

obavljanja komunalnih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga. 

 

Članak 2. 

             Prostor u zgradi Općine Sirač (stari matični ured), smješten na kč.br. 107 k.o. Sirač, 

koji se sastoji od dvije prostorije, ukupne površine 51,66 m2, daje se na korištenje KOMUSU 

SIRAČ javnoj ustanovi za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 120, Sirač, 

OIB: 82885418891, radi obavljanja komunalnih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga.  

 

Članak 3. 

Prostor opisan u članku 1. i 2. ove Odluke daje se na korištenje na neodređeno vrijeme 

bez naknade.  

Za vrijeme korištenja predmetnog prostora Javna ustanova KOMUS SIRAČ nije 

dužna plaćati režijske troškove. 

Članak 4. 

U prostoru opisnom u članku 1. i 2. ove Odluke Javna ustanova KOMUS SIRAČ 

može obavljati isključivo komunalne djelatnosti iz svog samoupravnog djelokruga. 

 Javna ustanova KOMUS SIRAČ ne smije prostor ili dio prostora dati na korištenje, 

podzakup ili podnajam. 

Članak 5. 

Javna ustanova KOMUS SIRČ dužna je koristiti prostor pažnjom dobrog domaćina, te 

voditi brigu o tekućem održavanju predmetnog prostora. 

 

 



Članak 6. 

Javna ustanova KOMUS SIRAČ ne smije činiti preinake predmetnog prostora kojima 

se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled bez suglasnosti 

Općinskog načelnika Općine Sirač. 

 

Članak 7. 

 Sva prava i obveze korištenja prostora utvrdit će se Ugovorom o korištenju prostora. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi Ugovor o korištenju prostora iz članka 1. i 2. 

ove Odluke. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko bilogorske županije. 

 

 

                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                                     _________________________ 

                                 (Stjepan Juraić, ing.str.) 


