REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 021-05/19-01/6
UR. BROJ: 2111/04-01-19-6
Sirač, 21.03.2019.

ZAPISNIK 18.
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA
održane dana 21.05.2019. godine u prostorijama
Općine Sirač s početkom u 18,00 sati
PRISUTNI: Ivica Supan, Kornelija Horina, Josip Hamp, Stjepan Juraić, Zoran Polenus, Anita Novak,
Darko Rendić, Denis Orčik, Markalaus Anica,
ODSUTNI: Željko Stjepanović, Liduška Marin, Tomislav Petrušić
POZVANI: Branimir Miler - načelnik, Igor Supan – zamjenik načelnika, Marijana Weiser, Marija
Miler, Ivana Jerman, Marinela Tomašek (vježbenica)
VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina
Predsjednik vijeća Stjepan Juraić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća (skraćeni zapisnik u
privitku),
2. Izvješće Načelnika o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Sirač za 2018. godinu
(materijali u privitku),
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca
2018. 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), Program javnih potreba
u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje. (materijal u privitku)
4. Financijsko izvješće Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač. (materijal u privitku)
5. Financijsko izvješće za Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač. (materijal u privitku)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za
razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 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
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vlasništvu RH), Program javnih potreba u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje.
(materijal u privitku)
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom „Dana općine Sirač 2019.
godine“ (prijedlog odluke u privitku),
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Sirač Usklada 1.
(prijedlog Odluke u privitku),
9. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (materijal u
privitku),
10. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti (Prijedlog
Odluke u privitku),
11. Pitanja i prijedlozi.

Dopuna Dnevnog reda sa zamolbom Ivice Supana da se njegova zamolba o klizištu stavi kao
druga točka dnevnog reda, i ostale pomaknu za jedan broj.
Predloženi je Dnevni red sa dopunom
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća (skraćeni zapisnik u
privitku),
2. Zamolba Ivice Supana za pomoć oko nastalog klizišta u Frankopanskoj ulici u Siraču.
3. Izvješće Načelnika o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Sirač za 2018. godinu
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca
2018. 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), Program javnih potreba
u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje.
5. Financijsko izvješće Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač.
6. Financijsko izvješće za Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač.
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za
razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 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), Program javnih potreba u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje.
(materijal u privitku)
8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom „Dana općine Sirač 2019.
godine“ (prijedlog odluke u privitku),
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Sirač Usklada 1.
(prijedlog Odluke u privitku),
10. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (materijal u
privitku),
11. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti (Prijedlog
Odluke u privitku),
12. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red sa dopunom prihvaćen JEDNOGLASNO, sa 9 glasova ZA.
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Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se Skraćeni zapisnik sa 17.
sjednice općinskog vijeća
Ad. 2. Zamolba Ivice Supana za pomoć oko nastalog klizišta u Frankopanskoj ulici u Siraču
Načelnik – prošli i ovaj tjedan Ivica Supan je zvao, poslan je komunalni redar da snimi stanje,
sljedeći dan otišli zajedno i utvrdili da se zemlja pomjerila 3,5 – 4.000 kubika. Izvijestili su
Županiju, gđu. Škojo, koja je rekla da nema stručnjaka kojega bi poslala. Sljedeći dan pozvali
su gos. Stravinohu iz zaštite i spašavanja, koji je isto potvrdio da nema stručnjaka, ali da
općina pokrene postupak i da se informira vijeće. Do sada je bilo nekoliko klizišta i kod
svakoga se pomagalo. Isto tako će se i ovdje pomoći, ali neće se ništa raditi dok netko sa
stručne strane ne kaže što treba.
Stjepan Juraić – obišao teren, iz iskustva klizišta groblja u Daruvaru, ni malo bezazleno ne
izgleda jer je zahvatilo dosta široko. Prvo mora izaći stručna osoba, nakon toga će uslijediti
geomehanički elaborat sa prijedlogom načina sanacije. Potrebno je odvesti vodu.
Ivica Supan - napravio par snimaka da pokaže. Zahvaljuje načelniku i predsjedniku vijeća.
Najgore je što pada kiša.
Načelnik – predlaže da početak klizišta pokrije najlonom da se dodatno ne kvasi i vodu odveo
da tog mjesta.
Prvo treba napraviti geomehaniku. Geomehanika za Svačićevu plaćena je 19.000 kuna. Kada
se utvrdi stanje ide se u sanaciju. Pitanje je tko će financirati.
Zoran Polenus – koliko je kuća u pitanju.
Načelnik – 3-4
Josip Hamp - otišao vidjeti. Boji se da će sličnih situacija biti sve više i treba razmišljati
strateški i kako da se općina odredi prema tim problemima. Geomehanika da, a možda bi
trebali pregledati i šire područje Sirača, odnosno kritične točke gdje prijete klizišta. Što prije
treba angažirati struku da se barem osnovni pomaci naprave.
Stjepan Juraić – treba podići na viši nivo, treba razmišljati o financiranju investicije, kako
odvesti vodu. Sanacija groblje u Daruvaru išlo je preko Hrvatskih voda jer niti grad nije
mogao financirati.
Za početak bi trebali pozvati geomehaničara, da se pregleda stanje na terenu i neka kaže
mišljenje.
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Pregledane slike klizišta
Ivica Supan – kontaktirao je osobe u Hrvatskim vodama i kažu da sve što je na privatnom
posjedu nije njihova obaveza saniranja.
Sasvim je drugačije kada nastupa institucija kao vijeće, jer se to tada rješava.
Načelnik – zaključak je da općina pozove stručnjake, a dalje će se vidjeti što će se.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Zaključak - u
Frankopanskoj ulici u Siraču, uslijed učestalih kiša, pojavilo se klizište koje ugrožava
stambene objekte. Općina Sirač angažirat će mjerodavne službe da se ispita klizište. Po
izvješću o stanju klizišta odlučit će se o daljnjim koracima sanacije.
Ivica Supan napušta sjednicu vijeća.
Ad. 3. Izvješće Načelnika o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Sirač za 2018.
godinu
Marija Miler – u kratko objasnila.
Načelnik – ima toga dosta, ako ima pitanja po pojedinim stavkama može se pitati.

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA prihvaća se Izvješće Načelnika o
preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Sirač za 2018. godinu
Ad. 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31.
prosinca 2018. 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), Program javnih potreba u području djelovanja civilnog društva
i obrazloženje.
Marija Miler – materijali su dostavljeni u privitku – u kratko objašnjava:
Ostvareni prihodi i primici iznose 8.550.269,91 kunu što je 87,05% plana, Rashodi i izdaci izvršeni u
iznosu od 8.217.817,27 kuna što je 79,15% plana, Sukladno tome ostvaren je višak prihoda 2018.
godine u iznosu 332.452,64 kune, Preneseni višak prihoda iz prethodni godina je 559.904,52 kune.

U slijedeće razdoblje prenosi se višak prihoda u iznosu od 892.357,16 kuna.
U kratkim crtama obrazložila i programe.
Darko Rendić – otvorena tema izvornih prihoda, koji su temelj proračuna općine. Lijepo je
vidjeti trocifrenu cifru kod poreza i prireza na dohodak, to su sredstva koja nisu strogo
namjenska, kojima se raspolaže. Smatra da u buduće kod donošenja proračuna i rebalansa, da
se više sredstava izdvoji za poboljšanje kvalitete života na našoj općini za razvoj malog
poduzetništva i gospodarstva. To je osnova koja će prihode još više poboljšati. Smatra da se
svako domaćinstvo i svaki objekt treba zaštiti svim snagama kako bi se ljudima dalo do
znanja da se na njih misli i da je ovdje dobro živjeti.
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Načelnik – u sljedećih dvadesetak dana bit će ponovno vijeće, gdje će biti jedna od tema
pomoć malim obrtnicima na području Općine Sirač. Za sada je troje zainteresiranih za pomoć.
Želja je da se pomogne svima koji otvaraju firme.
Iznos za pomoć neće biti manji od 20.000 kuna, može samo više.
Što se tiče viška prihoda, razgovarat će sa Igorom.
Marijana Weiser – problem je sa rješenjima za komunalnu naknadu i naknadu za vode zbog
valute plaćanja.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA prihvaća se Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 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), Program javnih potreba u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje.
Ad. 5. Financijsko izvješće Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač.
Marija Miler – škola je dostavila financijski izvješće za vrtić, u kratko ga objašnjava. Općina Sirač za

rad dječjeg vrtića iz svog Proračuna izdvojila je 339.938,07 kuna za:
- plaće vrtića u iznosu od 325.718,52 kune,
- za regres, dar za djecu, božićnicu u iznosu od 8.500,00 kuna,
- sufinanciranje prehrane za pred-školu u iznosu od 3.240,00 kuna,
- prikupljena sredstva od građana u iznosu od 2.479,55 kuna.
Načelnik – problem je što se sva djeca ne mogu smjestiti u vrtić, neka djeca idu u vrtić u Badljevinu.
Zaposlena je jedna djelatnica na 4 sata od 30.03. do 30.06.2019. godine. Sredstva će se osigurati da
vrtić i dalje radi da se dođe do 01.09.. Dvije djelatnice mogu imati 22 djece, i od toga dijete sa
potrebnim potrebama koje treba jednog odgajatelja, a u vrtiću ima ih 35. Za sljedeću godinu planira
se zaposliti još jedna djelatnice, a napraviti će se i lista čekanja za djecu. Problem je što nema
odgajatelja na birou.
Darko Rendić – čiji su zaposlenici tete u vrtiću.
Načelnik – škole. Razgovaralo se čak da se vrtić odvoji od škole. Tražilo se da se uzme jedna učiona
više, ali to se ne može jer onda nema dovoljno za školu, jer se radi samo u jednoj smjeni.

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA prihvaća se Financijsko izvješće
Osnovne škole Sirač za vrtić Sirač
Ad. 6. Financijsko izvješće za Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač.
Marija Miler – u kratko objasnila.
Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Općine Sirač za 2018. godinu o ukupno
ostvarenim prihodima u iznosu od 195.000,00 kuna i rashodima u iznosu od 201.687,00 kuna.
Ostvareni manjak prihoda u iznosu od 3.410,00 kuna prenosi se u slijedeće razdoblje.
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Josip Hamp – Vatrogasna zajednica ima dva društva, preko VZ se financiraju. VZ ima dio
zajedničkih troškova koje financira, a izvrši se i dotacija DVD-ima. Prošle godine puno novca
se uložilo u projektnu dokumentaciju, nominirali se na projekat, očekivali puno, a na kraju
nije bilo ništa.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA prihvaća se Financijsko izvješće za
Vatrogasnu zajednicu Općine Sirač
Ad. 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 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), Program javnih
potreba u području djelovanja civilnog društva i obrazloženje.
Nije bilo diskusije.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA donosi se Odluka o prihvaćanju
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 01. siječnja do 31.
prosinca 2018. 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), Program javnih potreba u području djelovanja civilnog društva
i obrazloženje.

Ad. 8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sirač povodom „Dana općine
Sirač 2019. godine“
Vlasta Bokulić – svim udrugama Općine Sirač upućen je dopis sa zamolbom da se dostave
prijedlozi za dodjelu javnih priznanja. Sastala se komisija za dodjelu javnih priznanja i odredila da
će se sljedećima dodijeliti plaketa Općine Sirač:

PLAKETA OPĆINE SIRAČ
(grb općine Sirač veličine 8x12 cm, priznanje u pisanom obliku)
DENIS ORČIK
Ostao vjeran matičnom klubu cijeli sportski vijek, konstanta kluba.
MIRKO VONČINA
Bivši igrač, domar, sada potpredsjednik kluba, uvijek prisutan na Lanari.
SUZANA HUNJAK
Višegodišnjim radom doprinijela razvoju kulture i umjetnosti kao inicijator i autor.
MONIKA KRIŽ
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Članica Kulturno-umjetničkog društva Kamen Sirač od osnovne škole. Konstanta, uvijek
prisutna, živi KUD.
LJUBICA MATIJAŠEVIĆ
Članica Kulturno-umjetničkog društva Kamen Sirač od osnovne škole. Konstanta, uvijek
prisutna, temelj KUD-a.
IVAN KOLER
Prošao put od običnog vatrogasca do vatrogasnog časnika, svojim radom doprinosi razvoju
Vatrogasne zajednice Općine Sirač.
HAJDA STJEPAN
Dobrovoljni darivatelj krvi sa 75 davanja dragocjene tekućine koja spašava živote.
GORAN PENEZIĆ
Dobrovoljni darivatelj krvi sa 75 davanja dragocjene tekućine koja spašava živote.
PJEVAČKI ZBOR UDRUGE NIJEMACA I AUSTRIJANACA SIRAČA
EDELWEISS
Pjevački zbor Udruge Edelweiss obogatio je kulturnu i društvenu ponudu Sirača.
Stjepan Juraić – uz sve prijedloge dostavljena su i obrazloženja koja će biti pročitana prilikom
dodjele javnih priznanja.
Josip Hamp – trebalo bi napraviti pregled dobitnika, da se zna tko je dobio a tko nije.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA donosi se Odluka o dodjeli javnih
priznanja Općine Sirač povodom „Dana općine Sirač 2019. godine“
Ad. 9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Sirač
Usklada 1.
Vlasta Bokulić – bilo je potrebno napraviti reviziju Plana zaštite od požara, sukladno zakonu, te je
napravljena Usklada 1. Plana zaštite od požara. Uskladu 1. izradio Marijan Supan ispred
Vatrogasne zajednice Općine Sirač.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA donosi se Odluka o usvajanju Plana
zaštite od požara za područje Općine Sirač Usklada 1.
Ad. 10. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Marijana Weiser - U Pravilniku o provedbi postupaka jednostave nabave koji je objavljen u
Županijskom glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 07/17, u članku 12. stavak 1.
mijenja se i glasi:
"Rok za dostavu ponude je minimalno 5 dana od dana objave na internetskoj stranici i/ili
dostave poziva na adresu gospodarskog subjekta. Rok dostave ponuda određuje se zavisno o
složenosti predmeta nabave, odnosono o zahtjevnosti izrade ponude."
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA prihvaća se Pravilnik o provedbi
postupaka jednostavne nabave
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Ad.11. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti
Načelnik – svjedoci smo da se sve više posla dobiva, a ne može se povećavati broj zaposlenih, jer
smo limitirani uredbama i zakonima. Komunalni poslovi su se povećali, košnje i održavanja je sve
više i 4 djelatnika to ne stižu. Ove godine u javnim radovima dobili smo samo dva djelatnika. Isto
tako je i u službama općine. Treba pojačati pravnu službu vezano za ustanovu koji bi ujedno bio i
šef u ustanovi. Ustanova bi funkcionirala kao i do sada, formalno i financijski. Osoba koja bi
radila papire za ustanovu radila bi sa Macom, da uz Macu svlada računovodstvo. Marijani treba
pomoć. Ovako se više ne može funkcionirati. S obzirom da nam se osobni dohoci uspoređuju,
plaće nisu dizane godinama. Došli su komunalni djelatnici i rekli da neće raditi za minimalnu
plaću. Da bi se sve to riješilo, osnovat će se komunalna ustanova. Poslovi se gomilaju i
jednostavno se više ne stiže, dolazi se raditi u 5 ujutro da bi se odradili poslovi. Veliki je posao
oko programa „Zaželi“. Vlasta mora na operaciju, i tu mora netko biti.
Marijana Weiser – 2001. godine Općinsko vijeće osnovalo je vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti i taj vlastiti pogon je funkcionirao do sada, odnosno do stupanja na snagu
Zakona o komunalnom gospodarstvu. Taj Zakon promijenio je i ustroj samog vlastitog pogona.
Ovoga trenutka, ili bi se trebala donijeti odluka o osnivanju vlastitog pogona ili osnovati javnu
ustanovu ili poduzeće. Javna ustanova, po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, može se
osnovati za obavljanje samo komunalnih djelatnosti i ne može obavljati niti jedu drugu tržišnu
gospodarsku djelatnost. Osnuje se sukladno propisima o ustanovama i u tom smjeru je i
napravljena odluku. Kao i do sada, ustanova bi obavljala samo komunalne djelatnosti za Općinu
Sirač. Ostalo je pitanje financijskog funkcioniranja javne ustanove, da li će biti ili ne proračunski
korisnik. Po svim pokazateljima trebala bi biti proračunski korisnik, ali da budemo sigurni,
Ministarstvu financija upućen je zahtjev za tumačenje. Čekamo već dva mjeseca. Kod osnivanja
to nije bitno. U odluci stoji da bi se osnovala Javna ustanova za obavljanje komunalne djelatnosti,
sjedište bi bilo u Općini Sirač, prijedlog je da se zove KOMUS – Komunalna ustanova Sirač.
Pročitala cijelu Odluku.
Načelnik – prije nego se krenulo u bilo što, obišlo se neke, kontaktiralo se, neki rade, konkretno
Šandrovac, funkcionira, sve ima ustrojeno. Jedna osoba mu je i direktor i komunalni redar, a to
nije dobro.
Posao se sve više prebacuje na nas i sve ovo što se događa, ova ekipa od 5-6 ljudi više ne stiže, a i
ekipa od 4 čovjeka ne stigne kositi i sve ostalo raditi. A tu su i godišnji odmori.
Stjepan Juraić – ne može se dozvoliti da rade za minimalac.
Josip Hamp – odluka je s pravne strane dobra i ništa nije sporno, nije sporno niti da se odvaja
komunalni pogon od općine. Postavlja se pitanje zašto ne komunalno poduzeće? Ako se već ide u
odvajanje i osnivanje, trebalo se napraviti poduzeće koje može biti registrirano šire i koje može
raditi usluge na tržištu. Komunalnom radniku je svejedno kako i koliko radi jer radi za općinu jer
na kraju mjeseca mora dobiti plaću. Daleko je bolje ići sa komunalnim poduzećem. Što je sa
PDV-eom. Ustanova će kupovati traktor, kosilice, gorivo, opremu, da li se plaća PDV ili ne. Ako
je poduzeće PDV se vraća, roba je jeftinija. Što je prednost jednoga, a što drugoga. Kada se gleda
da će upravno vijeće od tri člana će donijeti statut koji će definirati potencijalnog direktora,
referirat će se na ustroj komunalne ustanove. Premalo je informacija, trebalo bi više i konkretno
znati. Da li se izračunalo koliko ljudi treba biti zaposleno u komunalnom poduzeću. Kada oni odu
iz općine, da li će se zaposliti dodatno dvoje ljudi, pravnika, ekonomista, komunalnog redara…
što to znači za općinu u financijskom smislu i u kadrovskom smislu. Da li će se ići u natječaj za
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nove ljude. Nije sporno da dečki trebaju dobiti veću plaću, ako treba i zaposlenici, puno se radi,
puno je posla. Poklonik je komunalnog poduzeća.
Stjepan Juraić – vremena su se promijenila. Končanica se odlučila za poduzeće. Bilo bi dobro da
se dobila organizaciona shema ustanove i općine.
Marijana Weiser – tražilo se tumačenje TEB-a. Pročitala ga u cijelosti. Po pitanju PDV-a, koliko
se uspjelo dobiti informacije, kada se pređe limit, koji je bio 300.000 kuna, bez obzira što je
ustanova, trebalo bi se ići u sustav PDV-a.
Načelnik – i za jedno i za drugo je. Potrebno je pomaknuti sa mrtve točke. Prije 3-4 godine htio je
ići na komunalnu tvrtku, nije prošlo. Vidio je što će biti. I sada se dogodilo da se došlo u slijepu
ulicu, stalo se. Za firmu treba više papira. Ustanova je blaži oblik, bolje se može kontrolirati. Ako
žele raditi usluge, ova četiri djelatnika to ne stignu. Svejedno je, neka bude tvrtka, samo da se
nešto pokrene. Ovako više ne ide. Ako je većina vijeća za trgovačko društvo, neka bude tako, ako
je za ustanovu, može. Više se ovako ne može. Ove godine planira se 10 miliona uložiti u
investicije, sa 6 ljudi se to ne može.
Prije je za ustanovu jer je jednostavnije. Uvažava svako mišljenje.
Stjepan Juraić – smatra da je ustanova primjerenija.
Načelnik – što se tiće PDV-a, kada se vrši usluga PDV se mora obračunati. Bit će skuplje 25 % ,
na kupovini traktora se dobilo, ali će usluge biti skuplje.
Josip Hamp – formira se ustanova koja će se baviti sa ovih 5-6 aktivnosti. Konkretno, održavanje
poljskih puteva, tko će angažirati Krajcer.
Marijana Weiser – obavljanje komunalne djelatnosti određuje vijeće Odlukom o komunalnim
djelatnostima. U sadašnjoj odluci stoji da se to održavanje povjerava ugovorom.
Josip Hamp – logika je da kroz 10 godina imamo svoj kamion, rovokopač, traktor, da održavanje
nerazvrstanih cesta sami rade, a ne netko drugi.
Stjepan Juraić – išao bi na ustanovu više iz mjere opreza, kao jedan prelazni period ka
komunalnom poduzeću.
Načelnik – kada je ustanova sve ide isto kao i do sada, a kada je tvrtka oni sami odlučuju o svemu.
Josip Hamp – načelniku je teže raditi sa ustanovom nego sa tvrtkom.
Načelnik – ako je tvrtka, može odabrati nešto za što se niti ne zna.
Igor Supan – na Ministarstvu graditeljstva ima natječaj koji sufinancira ustanove, ali samo lokalna
samouprava može povući sredstva. Može se prijaviti na natječaj i kupiti bager.
Darko Rendić – odluka je važna, a baš se ne razumije previše u to. Do sada je bio komunalni
pogon a sada bi trebala biti ustanova, zbog toga da bi općina lakše mogla manipulirati brojem
zaposlenih, troškovima. Kolika je razlika u broju.
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Načelnik – u komunalnu ustanovu uzet će se dvoje i dvoje za papire. Formalno će se povećati za
četvero ljudi. Povećavaju se plaće i povećava se broj ljudi. Komunalni djelatnici bi svaki trebao
imati 5.000 kuna neto. Svake godine se moglo ići sa 3 % za troškove života, a nije se išlo 10
godina, to je 30 %. Sve se treba platiti, ako se želi sahrana vikendom ili praznikom, neka bude, ali
neka se tim ljudima to i plati. Radnika nema i treba ih se platiti.
Marijana Weiser – naši djelatnici za prekovremene sate ne dobiju plaćeno već samo sate koje
nemaju kada koristiti.
Načelnik – sve što neće moći odraditi ustanova, uzet će se netko tko će odraditi.
Zoran Polenus – puno je tu pitanja i nepoznanica.
Denis Orčik – ako se prihvati da to bude ustanova, i pokaže se da to nije rješenje, koji je postupak
da se od ustanove osnuje tvrtka.
Načelnik – nije problem, lakše je iz ustanove doći do tvrtke, zato se i odlučilo tako.
Igor Supan – trebalo bi prihvaćati nove stvari i početi drugačije raditi. Poduzeće će živjeti od
općine, isto kao i ustanova. Općina će plaćati račune sa PDV-eom, a ustanovi neće.
Josip Hamp – iz toga smo razloga rješavali neke stvari preko Darkoma.
Načelnik – dečki kose 9 hektar, 9 hektara košta, a kvadrat košnje je 3 kn, i na to će se obračunati
PDV. I da li će se proći jeftinije. Kupovina traktora je 25 % jeftinija, a košnja i radovi 25 %
skuplje.
Zoran Polenus – nismo upućeni.
Igor Supan – ako se ulazi u takve stvari treba krenuti od jednostavnije, pa vidjeti kako je i onda ići
na poduzeće.
Darko Rendić – ako nismo sigurni trebali bi vjerovati ljudima koji su to predložili .
Josip Hamp – je za ustanovu uz uvjet da se dostavi pregled financijski ili kadrovski sa spremama.
ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 8 glasova ZA donosi se Odluka o osnivanju javne
ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUS" .
Ad.12. Pitanja i prijedlozi
Načelnik – prije 4 godine krenulo se sa Domom Šibovac, potpisan ugovor i vrijednost je 3 miliona. Za
ulicu Nikole Tesle dobilo se 250.000 kuna. Dobilo se 250.000 za Hrvatski dom. Za Dom u Šibovac
rok je 8 mjeseci u javnoj nabavi. Ministrica je rekla da se što prije potroši novac jer će biti još dva-tri
projekta. Na nogometnom igralištu se radi, krenut će radovi i na baptističkoj crkvi, radovi u Parku
branitelja bi trebali krenuti, parkiralište iza općine, treba završiti vodovod Barica, u Pekarovom sokaku
treba završiti šahtu, nominiran je Dom Kip, i ponovno će se nominirat, vrijednost je 1,5 miliona, radit
će se i Dom Pakrani i Miljanovac. Očekuje još dva projekta do kraja godine, ušli smo u brdsko-
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planinsko područje. Garderoba u Hrvatskom domu je u završnoj fazi, vrijednost 350.000 kuna. U
Hrvatskom domu treba završiti ventilaciju, pregrade u kinu treba završiti.
Kupljena je Bukačeva kuća, radi se projekat za novu kuću vrijednosti 500.000 eura. Projekt se radi
zajedno sa Velikom Pisanicom i općinom iz Mađarske. Sa mađarima se potpisao sporazum o suradnji
u Mađarskoj i sada mađari dolaze na Dane općine i potpisat će se i u Siraču.
Konačno je došla građevinska dozvola za most Željnjak, i sada će se konačno moći završiti
Frankopanska, Nazorova, Tomislavova, Cvijeta i N.Š. Zrinskog. Tražit će se pomoć župana da se stavi
u plan kod ŽUC-a, tražit će se da se stavi u plan u Hrvatskim vodama da se most završi. Prije je
traženo 50 % učešća, ali je rečeno da revizija ima primjedbe na takvo financiranje.
Hamp Josip – osobno jako razočaran što je ispalo za sprovod Mirka Mikeša. Sprovod je bio u podne,
čovjeku i vatrogascu, koji je bio vatrogasac 77 godina. Zbog nesnalaženja, dijelom zbog općine,
dijelom zbog župnika, na tu sahranu je došlo 10 vatrogasaca sa daruvarčanima, što se nije smjelo
dogoditi. Ne može se vratiti natrag, ali taj čovjek je zaslužio daleko veću počast nego što je dobio.
Ljudi su radili.
Prije nekoliko vijeća postavio pitanje zabrane parkiranja kod apoteke. Treba staviti dopunsku tablu za
invalide.
U okviru obilježavanja Dana Općine, 25.05.2019. godine od pola dva, dva, Gastro manifestacija
nacionalnih manjina, ispred Hrvatskog doma, svi su pozvani.
Stjepan Juraić – vrlo mu je drago kada vidi Sirač na televiziju. Nije mu drago ako se u tim emisijama
iznesu netočni podaci i ako se međusobno omalovažava. Radi se o Prizmi i o Mozaiku. Ono što je
Neta izjavila o krumpirima nije primjereno za televiziju i mnogi su se našli uvrijeđeni.
Podatak o 90 % Nijemaca u Siraču prije drugog svjetskog rata ne stoji.
I na kraju stare fotografije na kojoj je stari Jurković gdje hobla bačve. Mama je bila Štromajer i udala
se u paursku kuću i nije tajna, život je bio drugačiji.
Nije primjereno da se takvi podaci iznose, jer to sigurno ne pridonosi niti udruzi ni simpatija ostalih
mještana Sirača prema udruzi. Mnogi su se našli povrijeđeni zbog takvih izjava.
Josip Hamp – podaci su se uzeli iz Križove knjige.
Zoran Polenus – 1931. godine 200 i nešto osoba je deklarirano u Švapskom Miljanovcu kao Nijemci, a
u Siraču 40 osoba se deklariralo kao Nijemci.
Načelnik – javio se HTV i traži intervju sa načelnikom i sa Udrugom Nijemaca.
Za Dan općine dolazi delegacija iz Mađarske, dolazi načelnica, Tibor koji će sve prevoditi i dolazi
član parlamenta i kandidat za člana parlamenta. Prije početka sjednice položit će se vijenac u parku.
Ispred doma bi možda bilo dobro napraviti binu za ovakve manifestacije.
Polenus Zoran – poziva sve na Gastro.

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 20,30 sati.

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

Voditelj zapisnika:
_________________________
(Vlasta Bokulić)
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