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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA:  021-05/21-01/6 

URBROJ: 2111/04-01-21-6 

Sirač, 08.06.2021. 

 

ZAPISNIK I. KONSTITUIRAJUĆE  

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – VIII. SAZIVA 

održane dana 08.06.2021. godine u  Hrvatskom domu u Siraču 

s početkom u 19,00 sati 

 

PRISUTNI: Marijana Weiser – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač,  

-    Branimir Miler, Tomislav Petrušić, Liduška Marin, Anita Novak, Željko 

Stjepanović, Kornelija Horina, Ivana Biondić, Stanka Kreuzer, Denis Orčik 

 

ODSUTNI: / 

 

POZVANI: Igor Supan općinski načelnik 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: Lidija Lukaš Dundović 

 

Sjednica je počela intoniranjem himne.  

 

Pročelnica Marijana Weiser, pozdravlja prisutne, ističe kako je novim odredbama članka 

87. Zakona o lokalnim izborima dobila obvezu, ali i čast kao pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Sirač sazvati konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Sirač. 

 

Minutom šutnje odaje se počast poginulim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. 

 

Pročelnica Marijana Weiser moli da se utvrdi broj prisutnih vijećnika, odnosno da se 

utvrdi postoji li kvorum. 

 

Lidija Lukaš Dundović konstatira da je od ukupno 9 vijećnika prisutno 9 vijećnika.     

 

Pročelnica Marijana Weiser konstatira da vijeće može donositi pravovaljano odluke, te  

predlaže sljedeći dnevni red: 

 
D N E V N I   R E D 

 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća 
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3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

Ad. 1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

 

Pročelnica Marijana Weiser ističe da Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, te 

predlaže da se u Mandatno povjerenstvo izaberu: Branimir Miler za predsjednika, Kornelija 

Horina za člana i Tomislav Petrušić za člana 

 

Poziva jednu trećinu vijećnika da iznesu svoj prijedlog Mandatnog povjerenstva. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO je izabrano Mandatno povjerenstvo u predloženom 

sastavu 

1. Branimir Miler, predsjednik 

2. Kornelija Horina, član 

3. Tomislav Petrušić, član 

 

Pročelnica Marijana Weiser ističe da Mandatno povjerenstvo podnosi izvješće o provedenim 

izborima i izabranim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, odnosno 

imenima vijećnika koji obnašaju nespojivu dužnost, o imenima vijećnika kojima mandat 

miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati 

dužnost 

 

Ad. 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

     Branimir Miler upoznaje vijećnike sa konačnim rezultatima lokalnih izbora. Ističe da 

je od ukupno 1823 birača upisanih u popis birača, glasovalo 883 birača, odnosno 48,44%, od 

čega je prema glasačkim listićima glasovalo 883 birača, odnosno 48,44%. Važećih listića bilo 

je 859, odnosno 97,28%. Nevažećih je bilo 24 listića, odnosno 2,72%.  

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:  

1. Demokratski HSS – DHSS, nositelj kandidacijske liste Igor Supan, 429 glasova, 

odnosno 49,94%.  

2. Damir Bajs nezavisna lista – DAMIR BAJS NL; Hrvatska stranka umirovljenika – 

HSU; Stranka umirovljenika – SU; Blok umirovljenici zajedno - BUZ; Hrvatska narodna 

stranka – Liberalni demokrati – HNS DEMOKRATI; Narodna stranka – Reformisti – 

REFORMISTI; Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH; Građansko-liberalni savez – GLAS; 

Hrvatska seljačka stranka braće Radić – HSS BRAĆE RADIĆ; Hrvatska seljačka stranka – 

HSS, nositeljica kandidacijske liste Ivana Biondić, 143 glasa, odnosno 16,64%   

3. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, nositelj kandidacijske liste Denis Orčik, 

131 glas, odnosno 15,25% 

4. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj kandidacijske liste Darko Rendić, 62 

glasa, odnosno 7,21 % 

5. Domovinski pokret – DP, nositelj kandidacijske liste Josip Hamp, 43 glasa, odnosno 

5,00 % 

6. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP, nositelj kandidacijske liste Ivica Supan, 

36 glasova, odnosno 4,19% 

7.  Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS, nositelj kandidacijske liste Nikola 

Hodak,  15 glasova, odnosno 1,74%. 
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Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na 

osnovi članka 84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima sudjeluju u diobi mjesta u 

Općinskom vijeću Općine Sirač su:  

1. Demokratski HSS – DHSS, nositelj kandidacijske liste Igor Supan   

2. Damir Bajs nezavisna lista – DAMIR BAJS NL; Hrvatska stranka umirovljenika – 

HSU; Stranka umirovljenika – SU; Blok umirovljenici zajedno - BUZ; Hrvatska narodna 

stranka – Liberalni demokrati – HNS DEMOKRATI; Narodna stranka – Reformisti – 

REFORMISTI; Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH; Građansko-liberalni savez – GLAS; 

Hrvatska seljačka stranka braće Radić – HSS BRAĆE RADIĆ; Hrvatska seljačka stranka – 

HSS, nositeljica kandidacijske liste Ivana Biondić 

3. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, nositelj kandidacijske liste Denis Orčik 

4. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj kandidacijske liste Darko Rendić 

5. Domovinski pokret – DP, nositelj kandidacijske liste Josip Hamp 

 

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona o lokalnim izborima, utvrđuje se da su pojedine 

kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Sirač: 

 

1. Demokratski HSS – DHSS, nositelj kandidacijske liste Igor Supan, dobila je 6 mjesta 

te su s ove kandidacijske liste izabrani: Igor Supan, Branimir Miler, Tomislav Petrušić, 

Liduška Marin, Anita Novak, Željko Stjepanović 

2. Damir Bajs nezavisna lista – DAMIR BAJS NL; Hrvatska stranka umirovljenika – 

HSU; Stranka umirovljenika – SU; Blok umirovljenici zajedno - BUZ; Hrvatska narodna 

stranka – Liberalni demokrati – HNS DEMOKRATI; Narodna stranka – Reformisti – 

REFORMISTI; Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH; Građansko-liberalni savez – GLAS; 

Hrvatska seljačka stranka braće Radić – HSS BRAĆE RADIĆ; Hrvatska seljačka stranka – 

HSS, nositeljica kandidacijske liste Ivana Biondić, dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske 

liste izabrani: Ivana Biondić, Stanka Kreuzer 

3. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, nositelj kandidacijske liste Denis Orčik,  

dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran: Denis Orčik 

4. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj kandidacijske liste Darko Rendić, dobila je 

0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član  

5. Domovinski pokret – DP, nositelj kandidacijske liste Josip Hamp, dobila je 0 mjesta 

te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član. 

 

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), 

utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Sirač osigurana  

odgovarajuća zastupljenost pripadnika češke nacionalne manjine. 

 

Na osnovi članka 107. stavka 1,. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog 

zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), 

utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Sirač osigurana 

odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine. 

 

Temeljem odredbe članka 90. a u svezi članka 89. stavka 1. i članka 79. Zakona o 

lokalnim izborima  (Narodne novine, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) 

Načelnik Općine Sirač Igor Supan obavještava Općinsko vijeće Općine Sirač da mandat 

vijećnika Općinskog vijeća na koji je izabran sa liste Demokratskog HSS-a na lokalnim 

izborima 2021. godine stavlja u mirovanje. 
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Demokratski HSS obavještava Općinsko vijeće Općine Sirač da umjesto izabranog člana 

predstavničkog tijela na stranačkoj listi DHSS-a, Igora Supana određuje njegovog zamjenika 

Korneliju Horina.  

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO se prihvaća Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

Pročelnica Marijana Weiser konstatira da su usvajanjem izvješća Mandatnog povjerenstva 

verificirani mandati vijećnika Općinskog vijeća.  

Utvrđujem da je člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima propisano da 

konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U slučaju da je osoba koja bi trebala 

predsjedavati sjednicom izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom će do izbora predsjednika 

predsjedavati sljedeći izabrani član s predmetne kandidacijske liste. 

 

U našem slučaju lista Demokratskog HSS-a dobila je najviše glasova 429, prvi izabrani član 

je Igor Supan, budući da je on izabran za općinskog načelnika predsjedavatelj je Branimir 

Miler. Molim gospodina Branimira Milera da preuzme predsjedanje prema utvrđenom 

dnevnom redu. 

 

Branimir Miler pozdravlja prisutne.  

 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 

Branimir Miler pročitao je tekst prisege:  

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Sirač obnašati 

savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine Sirač i 

poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Sirač i 

Republike Hrvatske". 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je 

izgovoreno njegovo ime i prezime izgovaraju "Prisežem". 

Nakon toga svaki vijećnik je potpisao tekst prisege. 

 

Ad.3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

Predsjedatelj Branimir Miler predlaže da se u Povjerenstvo za izbor i imenovanja izabere: 

Liduška Marin za predsjednika, Anita Nova za člana i Denis Orčik za člana. 

Predsjedatelj poziva jednu trećinu vijećnika da iznesu svoj prijedlog za Povjerenstvo za izbor 

i imenovanja. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO je izabrano Povjerenstvo za izbor i imenovanja u 

predloženom sastavu 

1. Liduška Marin, predsjednik 

2. Anita Novak, član 

3. Denis Orčik, član 

 

Ad. 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja predložilo je za predsjednika općinskog vijeća Branimira 

Milera, a za potpredsjednika predložen je Tomislav Petrušić. 

 Drugih prijedloga nije bilo. 
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ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA za predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Sirač izabran je Branimir Miler.  

JEDNOGLASNO sa 9 glasova ZA za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač 

izabran je Tomislav Petrušić.  

 

Predsjednik vijeća Općine Sirač Branimir Miler predlaže sljedeću dopunu dnevnog reda: 

 

5.   Izbor Komisije za statut i poslovnik (predsjednik i dva člana) 

6.   Izbor Odbora za financije i proračun (predsjednik i dva člana) 

7.   Izbor Odbora za mjesnu samoupravu (predsjednik i dva člana) 

8.   Izbor Komisije za odlikovanja i priznanja (predsjednik i dva člana) 

9.   Izbor Komisije za predstavke i žalbe (predsjednik i dva člana) 

10. Prisega Općinskog načelnika 

 

ZAKLJUČAK: JEDNOGLASNO se prihvaća dopuna dnevnog reda 

 

 

Ad. 5. Izbor Komisije za statut i poslovnik (predsjednik i dva člana) 

 

U Komisiju za statut i poslovnik predloženi su: Kornelija Horina za predsjednika, Anita 

Novak za člana i Liduška Marin za člana. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: U Komisiju za statut i poslovnik JEDNOGLASNO su izabrani 

1. Kornelija Horina, predsjednik 

2. Anita Novak, član 

3. Liduška Marin, član  

 

 

Ad. 6. Izbor Odbora za financije i proračun (predsjednik i dva člana) 

 

U Odbor za financije i proračun predloženi su: Branimir Miler za predsjednika, Denis Orčik 

za člana i Tomislav Petrušić za člana. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: U Odbor za financije i proračun JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Branimir Miler, predsjednik 

2. Denis Orčik, član 

3. Tomislav Petrušić, član 

 

 

Ad. 7. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu (predsjednik i dva člana) 

 

U Odbor za mjesnu samoupravu predloženi su: Tomislav Petrušić za predsjednika, Liduška 

Marin za člana i Kornelija Horina za člana. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: U Odbor za mjesnu samoupravu JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Tomislav Petrušić, predsjednik 

2. Liduška Marin, član 

3. Kornelija Horina, član 
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Ad. 8. Izbor Komisije za odlikovanja i priznanja (predsjednik i dva člana) 

 

U Komisiju za odlikovanja i priznanja  predloženi su: Branimir Miler za predsjednika, Ivana 

Biondić za člana i Anita Novak za člana. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: U Komisiju za odlikovanja i priznanja JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Branimir Miler, predsjednik 

2. Ivana Biondić, član 

3. Anita Novak, član 

 

Ad. 9. Izbor Komisije za predstavke i žalbe (predsjednik i dva člana) 

 

U Komisiju za predstavke i žalbe predloženi su: Denis Orčik za predsjednika, Stanka Kreuzer 

za člana i Željko Stjepanović za člana. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: U Komisiju za predstavke i žalbe JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Denis Orčik, predsjednik 

2. Stanka Kreuzer, član 

3. Željko Stjepanović, član 

 

Ad. 10. Prisega Općinskog načelnika  

 

Predsjednik vijeće čita prisegu po članku 31. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sirač 

(Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/09, 03/13) 

 "Prisežem svojom čašću da ću dužnost Općinskog načelnika Općine Sirač obnašati 

savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava, zakona, Statuta Općine Sirač i 

odluka Vijeća, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Sirač i Republike 

Hrvatske". 

 

Predsjednik poslije pročitane prisege proziva načelnika, Igora Supana, isti ustaje i izgovara 

"Prisežem". 

Nakon toga Načelnik Općine Sirač potpisuje tekst prisege. 

 

Branimir Miler: Čestita Načelniku i svim vijećnicima. 

 

Načelnik Igor Supan: čestita svim vijećnicima i ističe kako je bitno da se radi za dobrobit 

cijele zajednice i za razvitak cijele naše općine. 

 

Pošto više nije bilo pitanje, sjednica vijeća završena je u 19,35 sati. 

 

 Pročelnica JUO Općine Sirač                                                                   Predsjednik vijeća 

 

________________________                                                              ____________________ 

          (Marijana Weiser)                                                                              (Branimir Miler) 

 

 

       Voditelj zapisnika  

     Lidija Lukaš Dundović  

                                                                 

 _________________________                                                                                      


