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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAĈ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-01/15-01-02   

UR. BROJ: 2111/04-15-01-02 

Sirač, 22.04.2015. 

 

 

ZAPISNIK 14. TELEFONSKE 

SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAĈ – 6. SAZIVA 

održane dana 22.04.2015. godine  

 

 

 

POZVANI TELEFONOM: Stjepan Juraić, Zlatko Šidak, Gospova Brkić,  Mirko Panifer,  Franjo Mik,  

Ludvik Supan, Darko Rendić, Ivan Palac, Ivica Karlović,  Josip Hamp, Danijel Vrbas,  Valentino 

Fogl, Dijana Rajek 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina 

 

Zbog ukazane potrebe i hitnosti održana je telefonska sjednica općinskog vijeća. Predložen je 

sljedeći  

D N E V N I   R E D 

 

1. I. izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Siraĉ, 

2. Donošenje Odluke o poništenju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje 

prijevoza pokojnika. 

 

 

Ad. 1. I. izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Siraĉ 

Budući da je projekt nabavke kontejnera, kanti i koševa odobren od Fonda zaštite okoliša, 

potrebno je u Proračunu Općine Sirač prihodovnu stranu sa planiranih 35.000 kuna povećati 

za dobivenih 139.000 kuna, što ukupno iznosi 174.000 kuna. Slijedom istog povećavaju se i 

rashodi, odnosno pozicija 449 ostala oprema za održavanje i zaštitu na ukupnih 174.000 kuna.  
 

ZAKLJUĈAK: JEDNOGLASNO sa 13 glasova ZA prihvaća se I. izmjena i dopuna 

Proraĉuna Općine Siraĉ. 
 

 

Ad. 2. Donošenje Odluke o poništenju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje 

prijevoza pokojnika. 

 

Dana 16. ožujka 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 13. sjednici, 

donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije prijevoz pokojnika, 
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postupka. 20. ožujka 2015. godine donesen je Zakon o pogrebničkoj djelatnosti. Zakon je 

objavljen u  Narodnim novinama broj 36/15, od 30. ožujka 2015. godine, te je stupio na snagu 

osmog dana od dana objave. Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti utvrđeno je kako se za 

obavljanje predmetne djelatnosti neće više izdavati koncesija. Pogrebnička djelatnost koja 

između ostalo obuhvaća i prijevoz pokojnika postala je tržišna djelatnost. 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti člankom 28. stavio je van snage odredbe Zakon o 

komunalnom gospodarstvu koje se odnose na prijevoz pokojnika, te je člankom 24. propisao 

da koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika dodijeljena temeljem Zakona o komunalnom 

gospodarstvu prestaje vrijediti danom stupanja na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. 

Obzirom da navedene okolnosti, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja 

koncesije, ne bi dovele do objavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije potrebno je  

donijeti odluku o poništenju postupka dodjele koncesije.  
 

ZAKLJUĈAK: JEDNOGLASNO sa 13 glasova ZA prihvaća se Odluke o poništenju 

postupka za dodjelu koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika. 

 
 

             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                             _________________________                                                                                      

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


