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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-05/19-01/9 

UR. BROJ: 2111/04-01-19-2  

Sirač, 21.12.2019. 

 

ZAPISNIK 25. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 7. SAZIVA 

održane dana 27.02.2019. godine u  prostorijama 

Općine Sirač s početkom u 19,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Kornelija Horina, Josip Hamp, Stjepan Juraić, Tomislav Petrušić, Liduška Marin, Darko 

Rendić,  Ankica Markalaus, Željko Stjepanović Zoran Polenus 

 

ODSUTNI:  Ivica Supan, Anita Novak, Denis Orčik 

 

POZVANI: Branimir Miler - načelnik,  Igor Supan – zamjenik načelnika, Marijana Weiser, Ivana 

Jerman 

VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina 

 

Predsjednik vijeća Stjepan Juraić pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:  

 
D N E V N I   R E D 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice, (zapisnik u privitku), 

2. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o postupku stavljanja van snage Urbanističkog 

plana uređenja  Poduzetničke zone Lanara u Siraču (Odluka u privitku), 

3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine  Sirač za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća (Odluka u privitku), 

4. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 

2020, godinu (Materijal u privitku), 

5. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine 

Sirač za 2020. godinu (materijali u privitku), 

6. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Sirač (Odluka u privitku), 

7. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 

2019. godinu (Analiza u privitku), 

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 

2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (Plan u privitku), 

9. Informacija o postupku donošenja Programa poticanja gospodarstva na području Općine 

Sirač (Materijal u privitku), 

10. Pitanja i prijedlozi. 

 

Prijedlog je prihvaćen JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA. 
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Dnevni red sa dopunom: 

 
D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice, (zapisnik u privitku), 

2. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o postupku stavljanja van snage Urbanističkog 

plana uređenja  Poduzetničke zone Lanara u Siraču (Odluka u privitku), 

3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine  Sirač za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća (Odluka u privitku), 

4. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 

2020, godinu (Materijal u privitku), 

5. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine 

Sirač za 2020. godinu (materijali u privitku), 

6. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Sirač (Odluka u privitku), 

7. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 

2019. godinu (Analiza u privitku), 

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 

2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (Plan u privitku), 

9. Informacija o postupku donošenja Programa poticanja gospodarstva na području Općine 

Sirač (Materijal u privitku), 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne 

nabave 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Troškovnik–Cjenik komunalnih djelatnosti  

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik pogrebnih usluga  

13. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red sa dopunom JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaćen 

 

Ad. 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA prihvaća se Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice 

Ad. 2. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o postupku stavljanja van snage 

Urbanističkog plana uređenja  Poduzetničke zone Lanara u Siraču  

Vlasta Bokulić – budući da je vijeće donijelo Odluku o stavljanju van snage Urbanističkog 

plana uređenja poduzetničke zone Lanara, a odlučeno je da će se ići u izmjenu Urbanističkog 

plana uređenja poduzetničke zone Lanara, potrebno je odluku staviti van snage. 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Odluke o poništenju Odluke o 

postupku stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja  Poduzetničke zone 

Lanara u Siraču  

Ad. 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine  Sirač za 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća 

 

Marijana Weiser – odluka koja se donosi svake godine u ovo vrijeme, a radi se o financiranju 

stranaka koje su zastupljene u vijeću. Pročitala Odluku 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Odluke o raspoređivanju 

sredstava Proračuna Općine  Sirač za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

članova Općinskog vijeća 

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine 

Sirač za 2020, godinu 

 

Marijana Weiser – sukladno zakonu o upravljanju državnom imovinom  i slijedom  upitnika o 

fiskalnoj odgovornosti, dužni smo donijeti taj plan. U kratko objašnjava o samom planu 

 

JOSIP Hamp – što se očekuje od države, vezano za vrtić. 

 

Načelnik – kontaktirao je i sa jednim i drugim vlasnikom zemljišta preko puta škole, obadvoje 

su voljni prodati.  

 

Josip Hamp – u tablici nije predviđeno. 

 

Marijana Weiser – to se može ubaciti. 

 

Darko Rendić – a što je sa tom zemljom? 

 

Načelnik – to zemljišta nitko ne može kupiti, to je od interesa općine. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg 

plana upravljanja imovinom Općine Sirač za 2020, godinu, uz dopunu da se dodaju 

dvije čestice za vrtić. 

 

Ad. 5. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

Općine Sirač za 2020. godinu 

 

Marijana Weiser – donesen je novi zakon o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda, 

sukladno tom zakonu predstavničko tijelo mora donijeti Plan djelovanja. U kratko pojašnjava 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu 

. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Odluka o donošenju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sirač za 2020. godinu 

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Sirač 

 

Igor Supan – promjenom zakona o sustavu Civilne zaštite, mora se donijeti Odluke o 

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač, jer 

je stara Odluka zastarjela. U kratkim crtama objašnjava. 

 

Josip Hamp – zašto samo Krajcer. 

 

Igor Supan – i oni su obavezni podnositi izvješća, i tu nastaje problem. 

 

Načelnik – ako dođe do potrebe dizat će se svi. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Odluka o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač 
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Ad. 7. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Sirač za 2019. godinu 

 

Igor Supan – predlaže da se spoji i točka 8. donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje 

U analizi su podaci koliko je bilo utrošeno sredstava i koje su vježbe bili. 

Na kraju analize potrebno je izmijeniti da stupa na snagu 8 dana od dana objave. 

Godišnji plan je nešto malo izmijenjen u odnosu na prijašnje godine.  U kratko obrazlaže 

Godišnji plan. Isto  treba izmijeniti da stupa na snagu 8. dana od dana objave  

 

Načelnik – vatrogasci su jedini u koje se može pouzdati. 

 

Josip Hamp – kupnja agregati je dobra, samo treba napraviti tehničku mogućnost priključka 

na javne objekte. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Godišnje analize stanja 

sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2019. godinu 

 

Ad.8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Sirač za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Godišnji plana razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 

 

Ad. 9. Informacija o postupku donošenja Programa poticanja gospodarstva na području 

Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – izrađen je Programa poticanja gospodarstva na području Općine Sirač, bio 

je na savjetovanju, nisu primljene nikakve primjedbe. Stigla je primjedba od Ministarstva 

financija, koje su dostavljene u privitku. 

Samim programom određena su područja u kojima će se poticati gospodarstvo.  

Osnovni uvjet koji je stavljen je da su korisnici sa područja Općine Sirač. U određenim 

mjerama obuhvaćeni su i OPG-eovi. Ministarstvo financija uputilo je očitovanje i traži da 

cijeli program uskladimo sa uredbama EU. Osnovni problem koji EU propisuje je taj da se ne 

smije odrediti sjedište na području općine. 

Ne može se uvjetovati sa subjekt gospodarstva bude sa područja općine Sirač. 

 

Darko Rendić – a zaposleni? 

 

Marijana Weiser – nisu uvjetovali.  

 

Načelnik – možemo se oglušiti na ovo, ali ako dođe kontrola i pronađe nepravilnosti može se 

desiti da se vrati sav dobiven novac iz EU. 

Pokušat će pronaći modus da im se pomogne. 

 

Darko Rendić – predlaže da se doda da zaposleni mora raditi najmanje 3 godine. 
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Ad. 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka 

jednostavne nabave 

 

Ivana Jerman – pročitala je Pravilnik, koji je identičan Pravilniku Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – Upravno vijeće je dalo prijedlog i traži suglasnost vijeća na prijedlog. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA donosi se Odluka o davanju suglasnosti 

na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

Ad. 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Troškovnik – Cjenik komunalnih 

djelatnosti  

 

Ivana Jerman – u kratko objašnjava način izrade kalkulacije, i kako se došlo do pojedinih cijena. 

 

Josip Hamp – na neki način se riješilo da cjenici i troškovnici budu realni. Oko groblja će se pod 

sljedećom točkom. Koliko se podbaci sa cijenama, toliko će više općina dati ako bude negativno 

poslovanje. 

 

Darko Rendić – dok nije bio Komusa, garantirano je da se cijene neće povećavati. Tko će kontrolirati 

rad radnika, pisane sate. Sve se ovo vrlo negativno odražava na građane koji imaju bezbroj pitanja. 

 

Načelnik – naši komunalci radili su za 3.200 kuna, i više to nije mogao dozvoliti, jer su dvojica 

najavili odlazak.  

A da se sahrana vrši za 750 kuna, niti to ne može dozvoliti, jer općina nije socijalna ustanova. Cijene 

su se digle, ali one su i dalje niže nego u okruženju. 

 

Darko Rendić – to su cijene sa PDV-eom? 

 

Stjepan Juraić – nema PDV-a. u startu je rekao da će ovo biti 30 % skuplje 

 

Darko Rendić – meni se može objasniti, ali ljudima? 

 

Načelnik – primit će se još dva radnika na 6 mjeseci, jer je potreba.  

Sa svim cjenicima smo niži od okolice, nismo socijalna ustanova, mora se ekonomski djelovati.  

                                                                               

ZAKLJUČAK: Sa 8 glasova ZA, JEDAN PROTIV (Darko Rendić) donosi se Odluka o 

davanju suglasnosti na Troškovnik – Cjenik komunalnih djelatnosti  

 

Ad. 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik pogrebnih usluga  

 

Ivana Jerma – cjenik se mijenjao u pojedinim stavkama, pojedine stavke su izmijenjene ili dodane. 

Pročitala cijeli cjenik. 

 

Darko Rendić – da li su to cijene sa PDV-eom? 

 

Načelnik – sve sa PDV-eom, krajnje cijene. 

 

Ivana Jerman – ukop u grobnicu bio bi 1.070,00 kn, a ukop sa kopanjem 1.520,00 kn, a bio je 1.130,00 

kn. Ukop subotom, nedjeljom ili blagdanima bio bi 1.976,00 sa kopanjem, i 1.391,00 kn bez kopanja. 
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Darko Rendić – sa lanjskim poskupljenjem i sada ovim, vrlo loše će odjeknuti među ljudima. Na 

prošloj sjednici izričito je rečeno da cijene neće ići gore, ima i u zapisniku. I prva sljedeća sjednica sve 

se mijenja, i to ne malo. 

Moji radnici imaju duplo manju plaću od vatrogasaca koje mi financiramo, to se ne može dozvoliti. A 

htjeli bi zadržati radnike ovdje. 

 

Stjepan Juraić – hoće da se omogući da sahrane budu i van radnog vremena. 

 

Načelnik – ima još jedan problem. Do sada su se sahrane vršile samo u Siraču, a sada se vrše na 

području cijele općine, dogodi se da budu dvije sahrane u danu u različitim mjestima.  

 

Stjepan Juraić – da li postoji mogućnost da se sahrana plati u tri do šest rata. 

ZAKLJUČAK: Sa 8 glasova ZA, JEDAN PROTIV (Darko Rendić) donosi se Odluka o 

davanju suglasnosti na Cjenik pogrebnih usluga uz mogućnost plaćanja u tri do šest 

rata. 

 

Ad. 13. Pitanja i prijedlozi 

 

Anica Markalaus – u kojoj je fazi izgradnja mrtvačnice u Miljanovcu. 

 

Načelnik – oko 270.000 kuna košta. Ako se dobiju sredstva, ove godine će se riješiti. 

 

Kornelija Horina – tko vodi oko estetike kada se nešto gradi i radi. Na groblju u Kipu 

postavljana je ograda i stupac viri i gore i dolje, ružno izgleda.  

 

Načelnik – žica nije stavljena do dolje da se može kositi. U Kipu se počelo raditi na domu, 

naručene su grede, kada dođu, počet će se raditi. 

 

Kornelija Horina – a oko spomenika? 

 

Načelnik – oko spomenika, školski odbor je donio odluku i dodijelit će općini zemlju za 

igralište. Kada se počne u Kipu raditi na domu, i skine crijep, počet će se i sve ostalo. 

 

Anica Markalaus – odvodni kanali na Brazicima su zapunjenim, kada pada kiša, cesta pliva. 

 

Tomislav Petrušuć – kada se može očekivati pravilnik za kupnju kuća mladima? 

 

Marijana Weiser – kada se puste uplatnice. Špranca je pripremljena, treba ju doraditi. 

 

Igor Supan – treba paziti na sve sitnice. 

 

Darko Rendić - Park branitelja, u kojoj je fazi sa stazama i moli da se postave znakovi o 

zabrani vožnjom biciklom i motorima. 

 

Načelnik – asfaltirat će se, ali ima jedan tehnički problem sa visinama, jer na dužini od oko 7 

m, visinska razlika je 12 cm. Trebala bi se nasipati zemlja i podići teren. Treba naći tehničko 

rješenje. 
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Igor Supan – ići će natječaj na Agronetu i prijavit će se. 

 

Libuška Marin – što je sa drvima koja se izvlače iz Dubnice, otići će asfalt. 

 

Načelnik – sve se zna tko vozi. Netko je skinuo znak zabrane od 15 t. Postavljen je znak.  

 

Libuška Marin – vozi veliki kamion pun klada. 

 

Načelnik – prazan kamion je 17 t, a pun 20-24 t.  

Svi privatnici koji voze imaju velike traktore. Teško je prolaziti i traktorom. 

 

Libuška Marin- zašto se premješta plinska stanica? 

 

Načelnik – gdje se sada nalazi plinska stanica previše je blizu Dubnice i nalazi se na 

privatnom zemljištu. Plinakro uzima dva gradilišta od Demetera i tamo se premješta plinska 

stanica. 

 

Kornelija Horina – da li je financiranje mažoretkinja grada Daruvara vezano ugovorom. Imaju 

trenersku školu, i da li se može nešto više pomoći. 

 

Načelnik – ima dosta mažoretkinja iz Sirača i daje se 2.000 kuna. 

 

Libuška Marin – ako i dalje budu vozili kamioni, što se može napraviti? 

 

Načelnik – otići će na teren vidjeti. 

 

Tomislav Petrušić – u selu je problem sa drogom. Dijete koje ide u osnovnu školu se 

predoziralo, tri tjedna je prošlo, nitko ništa ne poduzima. Roditelji su revoltirani. Dijete se 

vratilo i opet je u tom istom društvu gdje dobiva „bonbone“. Mora se nešto napraviti. Ne 

može se tjerati pravda, hvatati, za to postoji policija. Ali treba nešto napraviti. Kada  su uši u 

školi, svi roditelji budu pozvani, kada djeca bacaju hranu, svi roditelji su pozvani, pojavi se 

droga i nitko ništa. To ne valja. 

 

Načelnik – to je sve tajna. To je zaštita podataka i ne može se dobiti informacija. Bude 

koordinacija sa policijom, neće policija reći tko je. Kako da se onda djeluje. Ravnateljica ne 

može izaći sa imenom i reći roditeljima, nitko ne snije, sve je tajna. 

 

Tomislava Petrušić - dijete kaže da to kupi kao što kupi pecivo, do toga smo došli. Moje dijete 

ide u tu školu. Ne osuđuje to dijete, treba mu pomoći i maknuti ga iz ove sredine. 

 

Načelnik - što kažu roditelji tog djeteta? 

 

Tomislav Petrušić – obitelj nije socijalno normalna. To je problem. 

 

Stjepan Juraić – problem je tko snabdijeva. 

 



 8 

Tomislav Petrušić – to znaju svi i policija. I dijete dođe iz bolnice i on dođe ispred njene kuće. 

Očito da policija ne radi svoj posao. A to i košta, 600 kn za mjesec. 

 

Načelnik – ima tri vrste roditelja. Dijete razbije vrata u školi i treba platiti, jedan roditelj kaže 

nije moje dijete, drugi roditelj kaže dobro, ja ću platiti, treći kaže zašto bi ja platio, svi su se 

igrali. 

 

Stjepan Juraić – ako svi znaju…. 

 

Tomislav Petrušić – može se napraviti odbor z kojem će biti načelnik, ravnateljica, vijećnik, 

svećenik, policija. Hrpa roditelja treba pomoć, jer vide da su im  djeca u tome, a nemaju se 

kome obratiti. 

 

Načelnik – doći će se na sastanak i razgovarat će se o bezimenoj djeci. Tko će reći imenom i 

prezimenom koje dijete konzumira. 

 

Marijana Weiser – treba preventivno djelovati. 

 

Načelnik – policiji treba reći.  

 

Darko Rendić – roditelji trebaju otići u policiju i reći da su zabrinuti, i ako oni ništa ne 

poduzmu, poduzet će roditelji. 

 

Tomislav Petrušić – znate tko je odradio, vjeroučitelj, odmah drugi dan je rekao djeci,  ta i ta, 

vidjeli ste što se desilo, radi to, nemojte to raditi. Najgore je što roditelji kažu, da ga ja vidim 

da mojem djetetu daje….. 

 

Načelnik – i u Barici se sadilo, sve se znalo. 

 

Darko Rendić – najgore je ništa ne napraviti. 

 

 

 

 

Budući da više nije bilo pitanja, sjednica je završila u 21,00 sati. 

 

 

             Predsjednik:                                                                              Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                                   _________________________                                                                                      

 

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


