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       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA:  021-05/17-01/02 

UR. BROJ: 2111/04-01-17-6 

Sirač, 08.06.2017. 

 

ZAPISNIK I. KONSTITUIRAJUĆE  

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIRAČ – VII. SAZIVA 

održane dana 08.06.2017. godine u  prostorijama 

Općine Sirač s početkom u 11,00 sati 

 

PRISUTNI: Nevena Pavlović – predstavnica Ureda državne uprave Bjelovarsko-

bilogorske županije. 

-    Stjepan Juraić, Darko Rendić, Anita Novak, Tomislav Petrušić, Anica Markalaus, 

Kornelija Horina, Zoran Polenus, Denis Orčik, Josip Hamp, Ivica Supan, Željko 

Stjepanović 

ODSUTNI: Liduška Marin 

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

Weiser – pročelnica JUO, predstavnici Radio Daruvara 

VODITELJ ZAPISNIKA: Ivana Jerman 

 

Sjednica je počela intoniranjem himne.  

 

Gđa. Nevena Pavlović, predstavnica Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske 

županije pozdravlja prisutne, te temeljem ovlasti Ministarstva uprave otvara I. 

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Sirač. 

 

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

 

Gđa. Nevena Pavlović moli da se utvrdi broj prisutnih vijećnika odnosno da se utvrdi da 

li postoji kvorum. 

 

Marijana Weiser konstatira da je od ukupno 12 vijećnika prisutno 11 vijećnika.     

 

Gđa. Nevena Pavlović 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 

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 
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Ad. 1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

 

Gđa. Nevena Pavlović predlaže da se u Mandatno povjerenstvo izabere: Josip Hamp, Anica 

Markalaus, Tomislav Petrušić 

Poziva jednu trećinu vijećnika da iznesu svoj prijedlog Mandatnog povjerenstva. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Zaključak: JEDNOGLASNO je izabrano Mandatno povjerenstvo u predloženom 

sastavu 

1. Josip Hamp, predsjednik 

2. Anica Markalaus, član 

3. Tomislav Petrušić, član 

 

Gđa. Nevena Pavlović ističe da Mandatno povjerenstvo podnosi izvješće o provedenim 

izborima, imenima izabranih vijećnika, stavljanju mandata u mirovanje, imena osoba, imena 

zamjenika vijećnika koji su stavili mandate u mirovanje, verifikacija mandata, konačan sastav 

vijeća, imena i prezimena i ime vijećnika koji će voditi sjednicu do izbora predsjednika 

vijeća. 

  

Ad. 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

     Josip Hamp upoznaje vijećnike sa konačnim rezultatima izbora. Ističe da je od ukupno 

1971 birača upisanih u popis birača, glasovalo 849 birača, odnosno 43,07%, od čega je prema 

glasačkim listićima glasovalo 847 birača odnosno 42,97%. Važećih listića bilo je 827, 

odnosno 97,64%. Nevažećih je bilo 20 listića, odnosno 2,36%. Pojedine kandidacijske liste 

dobile su sljedeći broj glasova: Hrvatska seljačka stranka-HSS nositelj liste: Branimir Miler 

473 glasova, odnosno 57,19%. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ, Hrvatska stranka 

prava-HSP, nositelj liste: Zoran Polenus, univ.bacc.oec 232 glasova, odnosno 28,05%. 

Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP, nositelj liste: Ivica Supan 91 glas, odnosno 

11,00%. Hrvatska socijalno-liberalna stranka-HSLS, nositelj liste, Nikola Hodak 31 glas, 

odnosno 3,74%. 

Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u 

Općinskom vijeću su: Hrvatska seljačka stranka-HSS, Hrvatska demokratska zajednica-HDZ i 

Hrvatska stranka prava-HSP, Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP. 

Na osnovi članka 84. stavak 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske 

liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću: 

Hrvatska seljačka stranka-HSS dobila je 7 mjesta te su s te liste izabrani Branimir Miler, 

Stjepan Juraić, Darko Rendić, Liduška Marin, Anita Novak, Tomislav Petrušić, Anica 

Markalaus. 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ i Hrvatska stranka prava-HSP dobila je 3 mjesta te su s 

te liste izabrani Zoran Polenus, univ.bacc.oec, Denis Orčik dipl.ing., Josip Hamp. 

Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran Ivica 

Supan. 

 

Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. 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 na provedenim izborima u Općinskom vijeću nije osigurana 

odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te se broj članova 

Općinskog vijeća povećava za jedno mjesto. Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, 

pravo na dodatne članove u Općinskom vijeću ostvaruju: Hrvatska seljačka stranka-HSS, 

nositelj liste Branimir Miler ostvarila je pravo na jedno mjesto te je s te liste izabran Željko 

Stjepanović. 
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Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. 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 osigurana odgovarajuća 

zastupljenost pripadnika češke nacionalne manjine. 

     Temeljem odredbe članka 90. a u svezi članka 89. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima  

(Narodne novine, broj 144/12 i 121/16) Načelnik Općine Sirač Branimir Miler obavještava 

Općinsko vijeće Općine Sirač da mandat vijećnika Općinskog vijeća na koji je izabran na 

lokalnim izborima 2017. godine stavlja u mirovanje. 

     Općinska organizacija HSS-a Sirač obavještava Općinsko vijeće Općine Sirač da umjesto 

izabranog člana predstavničkog tijela na stranačkoj listi HSS-a, Branimira Miler određuje 

njegovog zamjenika Korneliju Horina.  

       

     Prvi izabrani član s većinske liste je Branimir Miler, obzirom da je isti stavio mandat u 

mirovanje sljedeći je Stjepan Juraić koji preuzima predsjedavanje Općinskim vijećem sve do 

izbora predsjednika. 

 

Zaključak: Jednoglasno se prihvaća Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 

Stjepan Juraić 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 Stjepan Juraić predlaže da se u Povjerenstvo za izbor i imenovanja izabere: 

Tomislav Petrušić, Darko Rendić i Denis Orčik 

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. Tomislav Petrušić, predsjednik 

2. Darko Rendić, član 

3. Denis Orčik, član 

 

Ad. 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja predložilo je za predsjednika vijeća Stjepana Juraića, a za 

potpredsjednika predložen je Darko Rendić. 

Jedna trećina vijećnika predlaže za potpredsjednika Općinskog vijeća Josipa Hampa. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Stjepana Juraića glasovalo je 10 vijećnika ZA i 1 suzdržan 

(Stjepan Juraić) 
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Za potpredsjednika  općinskog vijeća Darka Rendića glasovalo je 6 vijećnika ZA, 4 vijećnika 

PROTIV i 1 suzdržan (Darko Rendić) 

Za potpredsjednika općinskog vijeća Josipa Hampa glasovalo je 4 vijećnika ZA i 7 vijećnika 

PROTIV 

 

Zaključak: Stjepan Juraić izabran je za predsjednika vijeća sa 10 glasova ZA i 1 

SUZDRŽAN (Stjepan Juraić), a za potpredsjednika izabran je Darko Rendić sa 6 

glasova ZA, 4 PROTIV i 1 SUZDRŽAN (Darko Rendić) 

  

Predsjednik vijeća Općine Sirač Stjepan Juraić predlaže sljedeću dopunu dnevnog reda: 

 

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

6.   Donošenje Odluke o potpisnicima sredstava Općinskog vijeća (tri potpisnika) 

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

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

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

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

11. Prisega Načelnika i Zamjenika 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, Anita Novak i Josip Hamp. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Zaključak: U Komisiju za statut i poslovnik JEDNOGLASNO su izabrani 

1. Kornelija Horina, predsjednik 

2. Anita Novak, član 

3. Josip Hamp, član  

 

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o potpisnicima sredstava Općinskog vijeća (tri potpisnika) 

  

Za potpisnike sredstava Općinskog vijeća predloženi su: Stjepan Juraić, Darko Rendić i 

Liduška Marin. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Zaključak: Za potpisnike sredstava Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su prihvaćeni  

1. Stjepan Juraić 

2. Darko Rendić 

3. Liduška Marin  

 

Ad. 7. Izbor Odbora za financije i proračun (predsjednik i dva člana) 

U Odbor za financije i proračun predloženi su: Stjepan Juraić, Denis Orčik i Kornelija Horina. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Zaključak: U Odbor za financije i proračun JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Stjepan Juraić, predsjednik 

2. Denis Orčik, član 

3. Kornelija Horina, član 
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Ad. 8. Izbor Odbora za mjesnu samoupravi (predsjednik i dva člana) 

U Odbor za mjesnu samoupravu predloženi su: Anica Markalaus, Liduška Marin i Tomislava 

Petrušić. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Zaključak: U Odbor za mjesnu samoupravu JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Anica Markalaus, predsjednik 

2. Liduška Marin, član 

3. Tomislav Petrušić, član 

 

Ad. 9. Izbor Komisije za odlikovanja i priznanja (predsjednik i dva člana) 

U Komisiju za odlikovanja i priznanja  predloženi su: Stjepan Juraić, Zoran Poleus i Anita 

Novak. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Zaključak: U Komisiju za odlikovanja i priznanja JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Stjepan Juraić, predsjednik 

2. Zoran Polenus, član 

3. Anita Novak, član 

 

 

Ad. 10. Izbor Komisije za predstavke i žalbe (predsjednik i dva člana) 

U Komisiju za predstavke i žalbe predloženi su: Darko Rendić, Ivica Supan i Željko 

Stjepanović. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

 

Zaključak: U Komisiju za predstavke i žalbe JEDNOGLASNO su izabrani  

1. Darko Rendić, predsjednik 

2. Ivica Supan, član 

3. Željko Stjepanović, član 

 

 

Ad. 11. Prisega Načelnika i Zamjenika 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, Branimira Milera, isti ustaje i 

izgovara "Prisežem". 

Nakon toga načelnik Općine Sirač potpisuje tekst prisege. 

 

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 Zamjenika 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". 
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Predsjednik poslije pročitane prisege proziva zamjenika načelnika, Igora Supana, isti ustaje i 

izgovara "Prisežem". 

Nakon toga zamjenik načelnik Općine Sirač potpisao je tekst prisege. 

 

Stjepan Juraić: Čestita Načelniku i zamjeniku načelnika Općine Sirač te želi dobru suradnju 

između vijeća i izvršnih tijela, kao i ostalih službi Općine Sirač. Moli sve vijećnike da nastave 

i dalje surađivati i dogovarati se koliko je to god moguće oko svih odluka i akcija na području 

Općine Sirač. Svima želi dobro zdravlje i dobar posao u ovom mandatu.  

 

Načelnik Branimir Miler čestita svim vijećnicima i ističe kako se moramo pridržavati 

obećanja iz predizbornog vremena. Cilj mu je bila suradnja sa desnom opcijom, te je s 

razlogom u odbor za financije i proračun stavio člana Denisa Orčika, mladi je čovjek i treba 

se uputio u proračun i upoznao s postupkom donošenja istog. To znači se može surađivati. 

Isto očekuje od ostalih.  Ukoliko netko ima potrebu može se slobodno javiti načelniku. 

Načelnik mora slušati građane i nastojati riješiti nastale probleme. Zahtjeva da svi zajedno 

počnu sa radom.  

 

 

Pošto više nije bilo pitanje, sjednica vijeća završena je u 11,30 sati. 

 

Predstavnik Ureda državne uprave BBŽ 

 

 

________________________________ 

            (Nevena Pavlović) 

 

           

           Predsjednik vijeća:                                                                                      

                                                                         

_________________________                                                                                                                                 

            (Stjepan Juraić)                                                                  

 

 

            Voditelj zapisnika:               

                                                                         

 _________________________                                                                                      

           (Ivana Jerman) 


