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      REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-05/20-01/2 

URBROJ: 2111/04-01-20-2  

Sirač, 24.03.2020. 

 

ZAPISNIK 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA 

 

Sjednica je predviđena da se održi 24. ožujka 2020. godine u Hrvatskom domu s početkom u 

19,00 sati. Sukladno novonastaloj epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj korona virusom, prema 

uputama Ministarstva uprave, sjednica vijeća održana je izjašnjavanjem putem e-maila  

 

 

Poziv sa dnevnim redom i svim materijalima, upućen je, 17. ožujka 2020. godine, putem e-maila: 

Korneliji Horina, Josipu Hampu, Stjepanu Juraiću, Tomislavu Petrušiću, Liduški Marin, Darku 

Rendiću,  Anici Markalaus, Željku Stjepanoviću, Zoranu Polenusu, Ivici Supanu, Aniti Novak, Denisu 

Orčiku 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice, (zapisnik u privitku), 

2. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu s Obrazloženjem i Programima 

(Program građenja komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač, 

Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač), (materijal u 

privitku), 

3. Očitovanje o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

(materijali u privitku), 

4. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sirač za 

razdoblje od 2020.-2027. godine, (materijal u privitku), 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremeno korištenje i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom na području Općine Sirač za 2019. godinu, (materijal u privitku), 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih 

od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu, 

(materijali u privitku), 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu, (materija u privitku), 

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač 

za 2019. godinu, (materijal u privitku), 

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izviješća stanja zaštite od požara za 2019. godinu (materijali u 

privitku), 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 2020. godinu 

(materijali u privitku), 

11. Pitanja i prijedlozi. 
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Vijećnicima je putem e-maila proslijeđena, 23. ožujka 2020. godine, tabela sa točkama dnevnog 

reda koja omogućava glasanja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN, po svakoj točci dnevnog reda.  

 

Po zaprimanju izjašnjavanja svih vijećnika utvrđuje se sljedeće:   
 

Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se Skraćeni zapisnik sa 25. 

sjednice 

 

Ad. 2. Prihvaćanje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu s Obrazloženjem i 

Programima (Program građenja komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u kulturi 

Općine Sirač, Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač) 

Kornelija Horina u e-mailu ističe kako bi se osvrnula  na točku 2, gdje se navodi Odvojak u 

Kipu (prema Tutiću) sanacija "samo" 150 m, a u prijašnjim dogovorima (obećanjima) je 

rečeno cijeli sokak (što mu je i stvarna potreba). Znaci nije bilo govora o kompletnoj 

infrastrukturi (plin/voda, jer to ionako nema), već o kompletnom asfaltiranju. Kako je bilo 

rečeno i projektant je već bio. Moli pojašnjenje ili da se omoguće sredstva za KOMPLETNO 

(cijelom duzinom xxm) asfaltiranje. 

 

Načelnik - po zaprimljenom ističe kako se predmetni odvojak planira asfaltirati u cijeloj 

duljini, te je u postupku izrada troškovnika kojim bi se obuhvatila cijela rekonstrukcija. Po 

utvrđivanju točnog iznosa potrebnog za rekonstrukciju sljedećim rebalansom će se planirati 

potreban iznos.   
 

Josip Hamp – predlaže da se kod rebalansa povećaju rashodi kod vatrogastva ili civilne zaštite 

(možda kod tekuće proračunske rezerve), a vezano uz obaveze iz Plana  operativne provedbe 

Programa aktivnosti u provedbi posebni mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sirač u 2020. 

godini – npr. motriteljsko-dojavna služba, izrada protupožarnih prosjeka, nabavka i održavanje 

vatrogasne tehnike i opreme za gašenje i slično. 

Načelnik - predlaže da se isto u slučaju potrebe poveća sljedećim rebalansom obzirom da u 

ovom trenutku slijedom nastale situacije ne možemo točno procijeniti iznos povećanja.   

 

Nakon proslijeđenih prijedloga e-mailom, vijećnici su se očitovali da se slažu sa 

prijedlogom načelnika 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se I. Izmjena i dopuna 

Proračuna za 2020. godinu s Obrazloženjem i Programima (Program građenja komunalne 

infrastrukture, Program javnih potreba u kulturi Općine Sirač, Program javnih potreba u 

području djelovanja udruga građana Općine Sirač) 

 

Ad. 3. Očitovanje o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem 

 

Ivica Supan e-mailom izjasnio se protiv, dok su ostali vijećnici prihvatili upućene prigovore.  

 

ZAKLJUČAK: Sa 11 glasova ZA i 1 PROTIV (Ivica Supan), prihvaćaju se prigovori na 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
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Po prihvaćanju upućenih prigovora u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH katastarske čestice 656 i 657 k.o. Miljanovac označene su za zakup, dok su 

katastarske čestice 804/2, 805/2, 811/2, 813/2 k.o. Miljanovac označene za prodaju. 

Katastarska čestica 814 k.o. Miljanovac nije obuhvaćena Programom raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem obzirom da nije u posjednu RH. Slijedom navedenog Općinsko 

vijeće ne može postupiti po prijedlogu/primjedbi u svezi navedene katastarske čestice. 

  

Ured državne uprave očitovao se da se na području Općine Sirač treba osigurati 106 kat. 

jutara i 150 čhv poljoprivrednog zemljišta kao naknada za oduzetu imovinu prijašnjim 

vlasnicima. Sukladno očitovanju na području Općine Sirač određeno je ukupno 61,1112 

hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za povrat. 

 

Prihvaćanjem upućenih prijedloga/primjedbi na Program, a uvažavajući obvezu osiguranja 

površina za povrat, u Programu su se katastarske čestice 696/45 i 696/59 k.o. Pakrani 

prenamijenile sa zakupa na povrat.  

 

Izrađen prijedlog Izvješća o provedenom javnom uvidu dostavljen je vijećnicima na dodatno 

usvajanje 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se Izvješće o provedenom 

javnom uvidu  

 

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Sirač za razdoblje od 2020.-2027. godine, 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o donošenju Strategije 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sirač za razdoblje od 2020.-2027. godine, 

 

 

Ad. 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremeno korištenje i davanja 

na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Sirač za 2019. godinu 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluke o prihvaćanju Izvješća o 

ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremeno korištenje i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području 

Općine Sirač za 2019. godinu 

 

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava 

ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 

2019. godinu 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o 

ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu 

 

 

 

Ad. 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o 

primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 

2019. godinu 

 

 

Ad.8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Sirač za 2019. godinu 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se  Odluka o prihvaćanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sirač za 2019. godinu 

 

 

Ad. 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izviješća stanja zaštite od požara za 2019. godinu 

 

Josip Hamp ističe 

Tablica 1 – JVP Daruvar broji 26 operativnih vatrogasaca 

Nadzor – u stavku 2. nadzorom je utvrđeno sljedeće činjenično stanje: 6. i 7. točka se briše jer 

to VZO Sirač ne radi – nemamo osposobljene predavače i nismo registrirani za isto. 

Točku 8. preformulirati (prvi dio izbrisati, ostaviti dio „Zapovjednik VZO Sirač utvrđuje 

ispravnost vatrogasnih vozila i opreme, tj. neispravnost istih, a uočeni nedostatci se otklanjaju 

u najkraćem roku.“ 

 

Zamjenik načelnika Igor Supan predlaže da se prijedlog vijećnika prihvati, te sa se izvrše 

navedene promjene u Izvješću. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA prihvaća se Izviješće stanja zaštite od 

požara za 2019. godinu sa predloženim izmjenama 

 

 

Ad. 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 

2020. godinu 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 12 glasova ZA donosi se Plana operativne provedbe 

Programa aktivnosti za 2020. godinu 

 

 
Ad. 11.  Pitanja i prijedlozi 

 Nema dodatnih pitanja i prijedloga. 

 

 

 

 

             Predsjednik:                                                                              Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                                   _________________________                                                                                      

 

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


