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      REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-05/21-01/5 

URBROJ: 2111/04-01-21-13  

Sirač, 26.03.2021. 

 

ZAPISNIK 38. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA 

 

Sukladno novonastaloj epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj korona virusom COVID-

19, prema uputama Ministarstva uprave, sjednica vijeća održana je izjašnjavanjem 

putem e-maila  

 

Poziv sa dnevnim redom i svim materijalima, upućen je, 25. ožujka 2021. 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: Lidija Lukaš Dundović 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 37. sjednice, 

2. Donošenje Izmjene Izvršenja Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH, 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 

2020. godine, 

4.   Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o ostvarivanju programa 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2020. godinu. 

 

 

Po zaprimanju izjašnjavanja vijećnika utvrđuje se sljedeće:   

 

Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 37. sjednice  

 

Izjašnjavanje po navedenoj točci dnevnog reda dostavilo je 11 vijećnika. 

 

ZAKLJUČAK: Sa 11 glasova ZA, prihvaća se Zapisnik sa 37. sjednice   

 

Ad. 2. Donošenje Izmjene Izvršenja Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade 

za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH 
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Izjašnjavanje po navedenoj točci dnevnog reda dostavili su svi vijećnici. 

 

ZAKLJUČAK: Sa 12 glasova ZA, donose se Izmjene Izvršenja Programa utroška 

sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 

 

 

Ad. 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata 

poslovanja 2020. godine 

 

Izjašnjavanje po navedenoj točci dnevnog reda dostavili su svi vijećnici. 

 

ZAKLJUČAK: Sa 12 glasova ZA, donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

raspodjeli rezultata poslovanja 2020. godine 

 

Ad 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o ostvarivanju 

programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 2020. godinu 

 

 Izjašnjavanje po navedenoj točci dnevnog reda dostavili su svi vijećnici. 

 

ZAKLJUČAK: Sa 12 glasova ZA, donosi se Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sirač za 

2020. godinu 

 

Nema dodatnih pitanja i prijedloga. 

 

 

 

             Predsjednik:                                                                             Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                                   _________________________                         

   (Stjepan Juraić, ing.str.)                                                             (Lidija Lukaš Dundović) 


