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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 021-01/15-01- 07  

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

Sirač, 30.11.2015. 

 

 

ZAPISNIK 19. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – 6. SAZIVA 

održane dana 30.11.2015. godine u  prostorijama 

Općine Sirač s početkom u 19,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Stjepan Juraić,  Gospova Brkić,  Mirko Panifer,  Franjo Mik,  Darko Rendić, 

Ivica Karlović,  Josip Hamp, Zlatko Šidak,  Ivan Palac, Valentino Fogl, Aleksandar Demeter 

 

ODSUTNI: Ludvik Supan, Danijel Vrbas,  

 

POZVANI: Branimir Miler - načelnik,  Igor Supan – zamjenik načelnika, Radio Daruvar – 

Irena Ivanović-Lasta, Ivana Jerman, Kristina Jurković (vježbenik) 

VODITELJ ZAPISNIKA: Vlasta Vončina 

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

  D N E V N I   R E D 

1. Zamjena člana predstavničkog tijela i polaganje prisege novog člana predstavničkog 

tijela, 

2. Izbor podpredsjednika općinskog vijeća Općine Sirač, 

3. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 18. sjednice,  

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji,  

5. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač,  

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2007./2008., 

7.  Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2008./2009.,  

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2009./2010.,  

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2010./2011.,  

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2011./2012.,  

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2012./2013.,  

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2013./2014.,  

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2014./2015.,  

14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Sirač,  

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i 

koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,  

16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Sirač,  

17. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti – nabava kamenog 

materijala,  
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18. Zamolba Suvenira Arbor za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2015. 

godinu,  

19. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Načelnik – za dopunu Dnevnog reda – Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne 

djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom, koja postaje 

točka 19.,  a točka  19. Pitanja i prijedlozi postaje točka 20. Dnevni red sa dopunom prihvaća 

se JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA. 

 

Ad. 1. Zamjena člana predstavničkog tijela i polaganje prisege novog člana 

predstavničkog tijela 

 

Marijana Weiser – sukladno zakonu o lokalnim izborima Dijana Rajek,  dala je pisanu 

ostavku na dužnost člana općinskog vijeća Općine Sirač, odluka je ovjerena kod javnog 

bilježnika, prestao joj je mandat. Bila je član vijeća ispred Hrvatske seljačke stranke, te je 

zbog toga Općinska organizacija Hrvatske seljačke stranke dala i prijedlog za njenog 

zamjenika, a to je gos. Aleksandar Demeter. 

 

Načelnik – Dijana Rajek otišla je u Njemačku sa kompletnom obitelji, na žalost nije jedina 

obitelj koja je sa našeg područja otišla. 

 

Stjepan Juraić – poziva gos. Demetera da položi prisegu. 

(pročitao prisegu) 

Aleksandar Demeter – prisežem. 

 

Ad. 2. Izbor podpredsjednika općinskog vijeća Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – povjerenstvo za izbor i imenovanje u sastavu Franjo Mik, Zlatko Šidak i 

Ivica Karlović, trebali bi predložiti  podpredsjednika, a podpredsjednika može predložiti i 

sedam vijećnika. Nakon toga se glasa o svakom prijedlogu pojedinačno i donosi se odluka. 

 

Franjo Mik – nakon razmatranja, predlaže da se umjesto Dijane Rajek, kao podpredsjednika 

Općinskog vijeća izabere Mirko Panifer, aktivnog člana općinskog vijeća. 

 

Stjepan Juraić – to je prijedlog povjerenstva. Da li ostali članovi vijeća imaju prijedlog, 

kojega podržava sedam vijećnika. 

 

Josip Hamp – ima prijedlog, ali ih nema sedam. Uvijek je bilo da jednog zamjenika daje 

oporba, sada je prilika da se to realizira. 

 

Stjepan Juraić – budući da se ne može dobiti drugi prijedlog, prihvaća se prijedlog 

Povjerenstva.   

 

ZAKLJUČAK: Sa 1 glasom PROTIV ( Josip Hamp), 1 SUZDRŽANIM (Valentino 

Fogl), 9 ZA izabran je Mirko Panifer za podpredsjednika općinskog vijeća Općine Sirač.  
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Ad. 3. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 18. sjednice 

 

JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se skraćeni zapisnik. 

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji 

 

Načelnik – revizija je ukazala na neke stvari koje treba popraviti. Po jednoj varijanti proračun 

je trebalo donijeti do 15.11., međutim na predavanjima  i seminarima predloženo je da se prvo 

napravi rebalans proračuna, a tek tada da se radi proračun. Revizija traži da se radi materijalno 

knjigovodstvo za komunalni pogon. Neke stvari mogu se riješiti jednostavno, i riješit će se.   

 

Darko Rendić – jedna od primjedbi je tekuća donacija udrugama. Predlaže da, prije nego se 

bude radila preraspodjela sredstava, da se napravi sastanak sa udrugama, da svi budu upoznati 

sa kriterijima. 

Načelnik – mogu biti kriteriji, davati se po članu. Potrebno je imati pravilnik.  

Stjepan Juraić – biti će potrebno napraviti kriterije, prije podjele trebat će se pozvati udruge.  

Josip Hamp – dva su problema. Kada se priča o projektu, ne misli se na hladni pogon. Projekt 

je ciljan, npr. Udruga branitelja hoće ograditi park. To je ciljani posao. Kada takav projekt 

nominiraju, na vijeću je da to prihvati ili ne prihvate. Ako se prihvati, pismeno ih se treba 

izvijestiti da će za taj projekt Općine Sirač osigurati sredstva. Projekt nije plaćanje struje, 

vode, to je egzistiranje udruga. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA, prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o obavljenoj reviziji 

 

Ad. 5. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za akademsku 

godinu 2015./16. objavljen je 31.07.2015. godine, na Radio Daruvaru, web stranici Općine 

Sirač i oglasnoj ploči Općine Sirač. Rok za dostavu bio je 70 dana od dana objave natječaja. U 

natječajnom roku pristiglo je 8 prijava i dvije dopune prijava. 13.11.2015. godine prijave su 

otvorene i utvrđeno da je jedna prijava od Tomislava Vuk koji prima stipendiju temeljem 

ugovora o korištenju stipendija iz 2014. godine, pozvan je i objašnjeno mu je da od ima pravo 

na stipendiju ako je upisao sljedeću godinu i samim tim Tomislav Vuk je povukao prijavu, 

tako da je ostalo 7 prijava. 

Rok od 70 dana dat je jer studenti ne mogu doći do potvrde o upisu prije kraja 9. ili početka 

10 mjeseca. I taj rok je prekratak, pa su pristigle dvije dopune. 

Stipendije su podijeljene na srednjoškolske i studentske. Za srednju školu stipendije su tražili 

Ivona Žuger, Matea Topalović i Magdalena Vašatko. Ivona Žuger tražila je za treći razred 

Gimnazije Daruvar, ima prebivalište u Sviraču, u prijavi nije dostavljena prijava o 

zajedničkom kućanstvu, niti potvrdu porezne uprave o prihodima, kao niti izjava da se ne 

prima stipendija, nisu dostavljene svjedodžbe, kao niti ostali dokumenti na osnovu kojih se 

stječu bodovi. U zamolbi se navodi da su roditelji u postupku rastave, te se me može izjaviti 

tko su članovi obitelji i samim time nisu dostavljene potvrde porezne uprave, ali činjenica da 

nema potvrde porezne uprave utječe na određivanje osnovnim uvjeta za primanje stipendije. 

Nije se moglo utvrditi da li ulazi u prosjek ili ne. Samim time, a i zbog nedostatka ostale 

dokumentacije nije bodovana.  

Nakon bodovanja Povjerenstvo predlaže za srednjoškolske stipendije: 

 

1. Matea Topalović, Sirač, Branimirova 30, Tehničar za računalstvo, 1 razred, Tehnička 

škola Daruvar 

2. Magdalena Vašatko, Sirač, I. Gundulića 33, Tehničar cestovnog prometa, 4 razred, 

Tehnička škola Daruvar 
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Za studentske stipendije prijave su dostavili: Iva Supan za Studij sestrinstva, I. godina, 

Zdravstveno  veleučilište  u Zagrebu, ukupno 3597 bodova. 

Kristina Dimitrov, Akademija likovnih umjetnosti, I. godina, nije dostavila potvrdu o 

prihodima za sebe, a punoljetna je, samim time nije ušla u  postupak bodovanja. 

Nikolina Kreuzer, Studij menadžmenta, III. godina, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 

ukupno je skupila 550 bodova. 

Stjepan Salopek, Informatika III. godina, Sveučilište u Osijeku, ukupno je skupio 2804 boda. 

Prijedlog Povjerenstva je da se stipendije dodjele: 

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku 

godinu 2015/16, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće studenske stipendije 

1. Iva Supan, Sirač, Tomislavova 56,  Studij sestrinstvo, 1 godina, Zdravstveno 

veleučilište u Zagrebu 

2. Nikolina Kreuzer, Sirač, Tomislavova 73, Studij menadžment, 3 godina, Veleučilište u 

Slavonskom Brodu 

3. Stjepan Salopek, Sirač, Stjepana Radića 48, Stručni studij Elektrotehnike, smjer 

Informatika, 3 godina, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku  

 

Darko Rendić – zbog jednog propusta, vjerojatno nisu bili dovoljno upućeni, (Kristina 

Dimitrov), iz siromašne obitelji, vrlo nadarena, stipendija joj je bila šansa da nastavi dalje 

školovanje, možda sada i neće. 

 

Stjepan Juraić – dodijeljene su dvije učeničke, da li postoji mogućnost? 

 

Josip Hamp – imamo kriterije kojih bi se trebali pridržavati. Ne dostavljanje svih dokumenata 

moglo bi se nazvati  neznanje, nemarnost, to su budući intelektualci. Ako ne zna popuniti 

obrasce, što očekivati. 

 

Franjo Mik – ovo je prijedlog Povjerenstva. 

 

Darko Rendić – smisao stipendije je da se pomogne onima kojima najviše treba. 

 

ZAKLJUČAK: sa 2 SUZDRŽANA (Darko Rendić, Valentino Fogl) i 9 glasova ZA 

prihvaća se Odluka o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2007./2008. 

 

Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2007/08  izvršili su  svoju ugovornu obvezu i 

dostavili potvrde za akademsku godinu 2015/16 

1.  Kristijan Hroh prebivalište istog je Sirač, Kolodvorska 10.  

2. Marina Kus zaključkom Vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 

3. Dalija Miler iz Sirača ispunila je svoju ugovornu obvezu. 

4. Martina Baković odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije   

5. Igor Supan zaposlio se u Općini Sirač – zamjenik načelnika. 

6. Mario Dalponte ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2007./2008. 

 

Ad. 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o studentima korisnicima stipendije 

2008./2009.  
 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2008/09  izvršili su  svoju ugovornu obvezu 

i dostavili potvrde za akademsku godinu 2015/16 
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1. Nikola Marjanović, prebivalište istog je Pakrani 55, od 01.10.2014.g. do 30.09.2015. 

godine bio je na stručnom osposobljavanju u Općini Sirač.  

2. Mihael Hunjek, zaposlio se u Intercalu d.o.o. Sirač, R. Boškovića 52.  

3. Kruno Demeter, prebivalište istog je Sirač, Stjepana Radića 53.  

4. Dino Demeter, prebivalište istog  je Sirač, Stjepana Radića 53.  

5. Ivana Varat, upisala je 2. godinu diplomskog studija Turizam i razvoj  na Sveučilištu 

Jurja Dobrile u Puli (ponovno je upisana u drugu godinu kako bi mogla završiti studij 

a sve obzirom da bolonjski sustav ne poznaje apsolventski semestar).   

6. Branka Nemec vratila je primljenu stipendiju. 

7. Elena Petrušić, prebivalište iste je Sirač, Kralja Zvonimira 8.  

8. Martina (Plažanin) Mirosav, prebivalište iste je Sirač, Kralja Zvonimira 1. 

9. Boris Karlović, prebivalište istog je Sirač, Požeška 3.  

 

Stipendistici Ivani Varat nastaviti će se isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o 

stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2008./2009. 

 

Ad. 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2009./2010. 

 

Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2009/10  izvršili su  svoju ugovornu 

obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2015/16 

1. Betina Mušan ispunila je svoju ugovornu obvezu. 

2. Jovana Vujić, prebivalište iste je Donji Borki 68. 

3.    Simon Šepl, prebivalište istog je Miljanovac 152A. 

4.    Antonio Bartonj ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

5.    Valentina Bartonj, prebivalište iste je Sirač, Ivana Gundulića 2.   

6.    Sladjana Kovačević, prebivalište iste je Kip 28. 

7.    Mirela Rizner ispunila je svoju ugovornu obvezu. 

8.   Elizabeta Dimitrov prebivalište iste je Sirač, Nikole Tesle 15. 

9.  Dragana Uzelac završila je za medicinsku sestru i nastavila školovanje na 

Veterinarskom fakultetu Zagreb 

10.  Bruno Filipin, prebivalište istog je Barica 43.  

11.  Jan Ragač, prebivalište istog je Sirač, Nikole Tesle 10. Ispunio je ugovornu obvezu. 

12.  Edina Isić, prebivalište iste je Sirač, Ljudevita Gaja 3. Ispunila je ugovornu obvezu. 

13.  Antonio Fogl ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2009./2010. 

 

Ad. 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2010./2011. 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2010/11  izvršili su  svoju ugovornu obvezu 

i dostavili potvrde za akademsku godinu 2015/16 

1.  Antonio Fogl za upis u 2. godinu na studij Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim 

gospodarenje na Šumarskom fakultetu Zagreb 

2.  Vitomir Pintarić ispunio je svoju ugovornu obvezu. 

 

Stipendistu Antoniu Fogl nastaviti će se isplaćivati stipendija sukladno ugovoru o 

stipendiranju.  
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2010./2011. 

 

Ad. 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2011./2012. 

 

Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2011/12  izvršili su  svoju ugovornu obvezu 

i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2015/16 

1. Danijel Orčik za upis u 1. godinu na studij Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim 

gospodarenje na Šumarskom fakultetu Zagreb 

2. Katarina Varat za učiteljski studij 5. godina 

3. 3.  Mirjam Hunjek prebivalište iste je Sirač, Branimirova 73. 

4. Iva Križ za diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti 2. godina (ponovno je 

upisana u drugu godinu kako bi mogla završiti studij a sve obzirom da bolonjski sustav 

ne poznaje apsolventski semestar) 

5. Antonija Sedlaček Šidak završila je studij i stekla akademski naziv Magistar 

primarnog obrazovanja, prebivalište iste je Šibovac 135. 

 

Stipendistima Danijelu Orčik, Katarini Varat, Ivi Križ nastaviti će se  isplaćivati 

stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2011./2012. 

 

Ad. 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2012./2013. 

 

Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2012/13  izvršili su  svoju ugovornu obvezu 

i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2015/16 

1. Robert Čalić, prebivalište istog je Šibovac 59. Ispunio je ugovornu obvezu. 

2. Ivan Šepl, nastavak školovanja na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. 

Ispunio je ugovornu obvezu.  

3. Lucija Stipetić završila je gimnaziju, prebivalište iste je Sirač, Matije Gupca 4  

4. Dragana Uzelac za studij veterinarske medicine 4. godina 

5. Valentina Fridrih, Odlukom vijeća oslobođena vraćanja stipendije 

6. Sanja Petrnel, Sirač za studij ekonomije 5. godina   

Stipendistima Dragani Uzelac i Sanji Petrnel nastaviti će se  isplaćivati stipendije 

sukladno ugovoru o stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2012./2013. 

 

Ad. 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2013./2014. 

 

Marijana Weiser - stipendisti  akademske godine 2013/14  izvršili su  svoju ugovornu obvezu 

i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2015/16 

1. Marijan Munić, za 3. razred Tehničke škole Daruvar  

2. Mateja Hajda, za studij kroatologije i sociologije 2. godina diplomskog studija 

(ponovno je upisana u drugu godinu kako bi mogla završiti studij a sve obzirom da 

bolonjski sustav ne poznaje apsolventski semestar).   

3. Ivan Šepl, za studij informacijski i poslovni sustavi, 3. godina 

4. Mato Munić, odlukom vijeća oslobođen vraćanja stipendije 

 

Stipendistima Marijanu Munić, Mateji Hajda, Ivanu Šepl, nastaviti će se  isplaćivati 

stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2013./2014. 

 

 

Ad. 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o  korisnicima stipendije 2014./2015. 

 

Marijana Weiser - Stipendisti  akademske godine 2014/15  izvršili su  svoju ugovornu 

obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2015/16 

1. Lana Tješinski za 2. razred Hotelijersko-turističkog tehničara, Ekonomske i turističke 

škole Daruvar 

2. Iva Supan završila je školu i stekla zvanje medicinska sestra opće njege, nastavila je 

školovanje na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, Studij sestrinstvo 

3. Tomislav Vuk za 4. razred Tehničara cestovnog prometa, Tehničke škole Daruvar 

4. Nina Topalović za 2. godinu  Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

Učiteljskog studija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek 

 

Stipendistima Lani Tješinski, Tomislavu Vuk i Nini Topalović, nastaviti će se  

isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o prihvaćanju 

izvješća o studentima korisnicima stipendije 2014./2015. 

 

Ad. 14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Sirač 

 

Marijana Weiser - Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Sirač o prodaji 

nekretnina u vlasništvu Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, 

broj 7/15), Načelnik Općine Sirač objavio je, 26. listopada 2015. godine, na web stranici i 

oglasnoj ploči Općine Sirač, javni natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač. 

Predmet natječaja je prodaja sljedećih nekretnina 

a) kč.br. 237, dvorište i poslovna zgrada Nikole Šubića Zrinskog 1, zk.ul. 1181 k.o. 

Sirač,  površine 323 m2,  

b) kč.br. 234/2, put N.Š.Zrinskog, zk.ul. 2247 k.o. Sirač, površine 1448 m2.   

Na raspisani natječaj pravovremeno je pristigla jedna ponuda, ponuditelja Inter-promet 

d.o.o., Sirač, Tomislavova 95, OIB: 74451385509.  

Analizom pristigle ponude, utvrđeno je da je ista pravovremena i  ispunjava natječajne 

uvijete, te da se odnosi na zemljište koje je predmet natječaja. Ponuđena cijena nije niža od 

utvrđene početne cijene.  

Utvrđena početna cijena za laktofriz bila je 63.527,24, a ponuđena 64.000,00, utvrđena 

početna cijena za put je 45.612,00 kuna, a ponuđena 46.000,00 kuna.  Pristigla je jedna 

ponuda koja je ispunila natječajne uvjete, prijedlog je da se ista odabere.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o izboru 

najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač ponuditelja 

Inter-promet d.o.o., Sirač, Tomislavova 95, OIB: 74451385509.  

 

Ad. 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i 

koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

 

Marijana Weiser – Ministarstvo uprave dostavilo je uputu za postupanje gdje traže da 

uskladimo naše opće akte vezano uz prava dužnosnika u Općini Sirač. Iz uputa proizlazi da 

dužnosnici nemaju pravo na godišnji, nemaju pravo na jubilarne nagrade, radno vrijeme im 

nije određeno. Do sada smo imali jednu odluku i za dužnosnike i službenike, sukladno 
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pravilniku o unutarnjem redu, budući da ne mogu biti izjednačeni sa službenicima, izmijenjen 

je čl. 4. Slijedom toga napravljene su izmjene. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

 

Ad. 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

na području Općine Sirač 

 

Marijana Weiser – U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač 

(Županijski glasnik Bjelovarsko bilogorske županije, broj 4/14, 05/15), u Popisu nerazvrstanih 

cesta na području Općine Sirač, koji je sukladno članku 1. sastavni dio Odluke, pod rednim 

brojem 230. Frankopanska ulica dodaje se katastarska čestice 2193 k.o. Sirač. 

U Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Sirač pod rednim brojem 230 

Frankopanska ulica dužina puta mijenja se i glasi 1850 m.  

Frankopanska ulica prema Barici bila je Županijska cesta, po skidanju statusa 

županijske ceste Općina je istu u postupku preoblikovanja zemljišne knjige upisala kao svoje 

vlasništvo slijedom čega predmetnu cestu je potrebo obuhvatiti odlukom. 

Člankom 1. Odluke u Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Sirač, pod rednim 

brojem 19. Glavni put Donji Borki-Gornji Borki  dodaje se katastarska čestice 947 k.o. Borki.  

Čestica je put u Gornjim Borkima koji nije obuhvaćen Odlukom te obzirom da je 

Katastar rješenjem trebao isti upisati kao posjed fizičkih osoba prijedlog je da se put obuhvati 

odlukom da bi se mogli riješiti imovinsko pravni odnosi.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sirač 

 

Ad. 17. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti – nabava kamenog 

materijala 

 

Marijana Weier - načelnik Općine Sirač objavio je 26.10.2015. godine, na web stranici  i 

oglasnoj ploči Općine Sirač, javni natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti nabava 

kamenog materijala. 

Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle sljedeće ponude ponuditelja: 

- Ponuda Kamen Sirač d.d., Stjepana Radića 122, Sirač, OIB: 02334326920 

- Ponuda Inter-promet d.o.o., Tomislavova 95, Sirač, OIB: 7445138509 

Analizom dostavljenih ponuda utvrđeno je da ponude sadrže svu traženu dokumentaciju. 

Usporedbom troškovnika i primjenom mjerila za odabir najpovoljnije ponude utvrđeno je 

da oba ponuditelja ispunjavaju uvjete mjerila, te obzirom da se komunalna djelatnost nabava 

kamenog materijala povjerava temeljem dva ugovora na rok od 4 godine. 

 

Josip Hamp – znači prihvaćaju se obadva ponuditelja po ponuđenim cijenama?  

 

Načelnik – za Kip i Šibovac vozit će se materijal od Inter-prometa po dvadeset i nešto kuna, a 

u Siraču bi se uzio tucanik 0-40 ili 0-60. 

Kamen Sirač još postoji, ali ako bude Kamen Zagreb neće kupovati od njih. Ako promjeni 

sjedište, više nije Kamen Sirač, ali onda neće biti niti Nogometnog kluba Kamen Sirač, a ni 

KUD-a Kamen Sirač, jer ta firma više ne postoji. 

 

Stjepan Juraić – uvijek se treba uzimati od povoljnijeg dobavljača. 

 

Marijana Weiser – može se staviti u Odluku da se uvijek uzima od jeftinijeg dobavljača. 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o povjeravanju 

komunalne djelatnosti – nabava kamenog materijala 

 

 

Ad. 18. Zamolba Suvenira Arbor za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2015. 

godinu 

 

Načelnik – predlaže da se ne oslobodi plaćanja komunalne naknade, već da se  izvrši 

kompenzacija. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA ne prihvaća se zahtjev o 

oslobađanju plaćanja komunalne naknade, već će se komunalna naknadu kompenzirati 

kupovinom proizvoda i vršenjem usluga.  

 

Ad. 19. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se 

odnosi na opskrbu električnom energijom  

 

Marijana Weiser - povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na 

opskrbu električnom energijom, odnosi se na javnu rasvjetu. Revizija je u nalazu naglasila da 

je struja za javnu rasvjetu komunalna djelatnost i da bi trebalo sukladno ugovoru o 

povjeravanju komunalne djelatnosti.  Tako je regulirano i Olukom o komunalnim 

djelatnostima, te se raspisao natječaj.  

Komunalna djelatnost javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom 

povjerava se na rok od 2 (dvije) godine, počevši od dana zaključenja ugovora o povjeravanju 

komunalne djelatnosti. 

 

Načelnik Općine Sirač objavio je 06.11.2015. godine, na web stranici  i oglasnoj ploči 

Općine Sirač, javni natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se 

odnosi na opskrbu električnom energijom. 

Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle sljedeće ponude ponuditelja: 

- NOX GRUPA d.o.o., Varaždin, Dravska 17, OIB: 04321875011 

- HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379 

- Hrvatski telekom d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, OIB: 81793146560 

Analizom dostavljenih ponuda utvrđeno je da ponude sadrže svu traženu 

dokumentaciju odnosno da iste ispunjavaju sve uvjete propisane javnim natječajem,  te se 

utvrdilo da su ponuditelji sposobni a njihove ponude prihvatljive. Provedena je računska 

provjera ponuda, te se utvrdilo da su iste računski ispravne. 

Nakon primjene kriterija odabira najpovoljnije ponude,  ponude su rangirane na sljedeći 

način: 

1. Hrvatski telekom d.d.- ukupna cijena ponude s PDV-om 130.236,75 kn 

2. NOX GRUPA d.o.o. – ukupna cijena ponude s PDV-om130.237,19 kn 

3. HEP-Opskrba d.o.o. – ukupna cijena ponude s PDV-om 154.053,75 kn 

Ponuda Hrvatski telekom d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, OIB: 81793146560, je 

prihvatljiva ponuda sa najnižom ukupnom cijenom, te povjerenstvo predlaže da se i prihvati. 

 

U Pleternici napravljena je hidrocentrala za njihove potrebe za vanjsku rasvjetu. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 11 glasova ZA prihvaća se Odluka o povjeravanju 

komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na opskrbu električnom energijom, 

ponuda Hrvatskog telekoma d.d. ukupna cijena ponude s PDV-om 130.236,75 kn 

 

Ivan Palac – kada je riječ o telekomu, koliko plaćaju za prostor u Pakranima koju koriste 

dvadeset godina i dali išta plaćaju. 
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Načelnik- ne plaćaju ništa. Općina je u sporu sa telekomom. Prostor je bio od Osnovne škole. 

1998 godine Telekom je sklopio ugovor sa Općinom Sirač i platio 10.000 kuna za taj prostor. 

Taj prostor Općina Sirač nije mogla prodati, ali ga je Telekom upisao u svoje vlasništvo i 

uveo u svoje poslovne knjige. Kada se renoviralo, tražilo se da plate dio, ali nisu htjeli jer su 

vlasnici. Nikada nisu bili vlasnici. Školski odbor donio je odluku da se prostor daruje Općini 

Sirač,  koju je morala potvrditi županijska skupština, i tek dana je to postalo općinsko. Tada je 

podnesen zahtjev da se plaća stanarina, koju ne žele plaćati. Općina Sirač nije mogla prodati 

jer nije vlasnik. Trenutno prokišnjava krov, a crepova nema.  

 

Ivan  Palac igra pljačkašku igru. HEP-u se plaća mreža, a potrošnja Telekomu. 

 

Ad. 20. Pitanja i prijedlozi. 

  

 

Pitanja i prijedlozi 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

             Predsjednik:                                                                        Voditelj zapisnika:               

                                                                         

_________________________                                             _________________________                                                                                      

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


