
 

 

               REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA SIRAČ 
                   OPĆINSKO VIJEĆE        

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

UR. BROJ: 2111/04-01-17-08 

Sirač, 08.06.2017. 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine, broj 19/13-pročišćeni tekst, 137/15) i članka 32. Statuta Općine Sirač 

(Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13), Općinsko 

vijeće Općine Sirač na I. sjednici VII. saziva održanoj  08.06.2017. godine donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Sirač, o 

provedenim izborima i rezultatima istih. 

2. Prema Izvješću povjerenstva za članove Općinskog vijeća Općine Sirač 

- sa liste Hrvatske seljačke stranke – HSS sa ukupno 473 glasa (57,19%) izabrani su: 

Branimir Miler, Stjepan Juraić, Darko Rendić, Liduška Marin, Anita Novak, 

Tomislav Petrušić, Anica Markalaus 

- sa liste Hrvatske demokratske zajednice HDZ i Hrvatske stranke prava – HSP sa 

ukupno 232 glasa (28,05 %) izabrani su: Zoran Polenus, Denis Orčik, Josip Hamp 

- sa liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP sa ukupno 91 glas (11,00%) 

izabrani su: Ivica Supan 

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 temelju članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u 

Općinskom vijeću ostvaruje Hrvatska seljačka stranka - HSS, nositelj liste Branimir Miler te 

je s te liste izabran Željko Stajepanović. 

Na provedenim izborima u Općinskom vijeću osigurana je odgovarajuća zastupljenost 

pripadnika češke nacionalne manjine. 

3. Branimir Miler, izabran je za načelnika Općine Sirač te je predao Izjavu o stavljanju 

mandata u mirovanje i svoj mandat dao Korneliji Horina. 

4. 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. 

5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Županijskom glasniku. 

 

 

           Predsjedavajući: 

 

______________________ 

  (Nevena Pvlović) 


