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       REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA MAJUR 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/13-01/3 

URBROJ: 2176/14-01-13-2 

Majur,18. lipnja 2013. godine 

 

Z A P I S N I K 
 

 s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 18. lipnja 2013. 

godine (utorak) u 10:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Majur, Sv. Mihovila 2, Majur. 

 

I. Nazočni: 

1. Kata Lerotić, dipl.iur. – predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji 

2. Ivna Marković-Palajić, dipl.iur. – upravna savjetnica u Odjelu za ljudske 

potencijale i besplatnu pravnu pomoć u Službi za zajedničke polove 

3. Nikolina Žunić-Matić, upr.iur. – viša upravna referentica u Odjelu za ljudske 

potencijale i besplatnu pravnu pomoć u Službi za zajedničke polove 

4. Klementina Karanović, mag.ing.agr., općinska načelnica 

5. Milan Živković, zamjenik općinske načelnice 

6. Đuro Jančić, zamjenik općinske načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne 

manjine 

7. Kristina Rac, v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 

8. Marijana Solomun, zapisničar 

 

II. Nazočni izabrani članovi Općinskog vijeća 
1. Jurica Dupić 

2. Stjepan Jeličić 

3. Janko Vukmirović 

4. Stojan Crnojević 

5. Branka Alapić 

6. Goran Kostrić 

7. Ana Šarić 

8. Branka Bobetko 

9. Višnja Babić 

10. Stjepan Vujčić 

11. Milan Dabić 

 

 Gospođa Kata Lerotić, dipl.iur. predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne, te navodi da je Odlukom 

Ministarstva uprave KLASA: 023-01/13-01/284, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-16 od 29. 

svibnja 2013. godine dobila ovlaštenje za sazivanje Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 
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Općine Majur, a na temelju rezultata izbora za članove/članice Općinskog vijeća Općine 

Majur od 19. svibnja 2013. godine. Navodi, da će sjednicu voditi do utvrđivanja člana koji je 

prvi izabran s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

 Sjednica Općinskog vijeća Općine Majur će se voditi po slijedećem 

 

DNEVNOM REDU: 

 

  Utvrđivanje kvoruma, 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

- utvrđivanje člana  Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- svečana prisega članova Općinskog vijeća 

3. Izbor Povjerenstva a za izbor i imenovanja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 Napominje da je dnevni red nepromjenjiv te se o njemu ne glasa. 

 

 Utvrđivanje kvoruma  
Predstojnica  Kata Lerotić zamolila je v.d. pročelnice Kristinu Rac da utvrdi nazočnost 

vijećnika na sjednici, sukladno rezultatima Općinskog izbornog povjerenstva Općine Majur, 

koja je prozvala poimenično svakog člana, pa je utvrđeno da su: 

- nazočni: 

1. Goran Kostrić (zamjena za Klementinu Karanović) 

2. Jurica Dupić 

3. Stjepan Jeličić 

4. Janko Vukmirović (zamjena za Đuru Jančića) 

5. Stojan Crnojević 

6. Branka Alapić 

7. Ana Šarić 

8. Branka Bobetko 

9. Višnja Babić 

10. Stjepan Vujčić 

11.  Milan Dabić 

 

Potom se utvrđuje da je nazočno svih 11 vijećnika, pa postoji kvorum za pravovaljano 

donošenje odluka. 

 

ad 1. Izbor Mandatnog povjerenstva  
 Predstojnica otvara ovu točku dnevnog reda i postavlja pitanja ima li netko prijedlog 

za Mandatno povjerenstvo. Za riječ se javila Branka Alapić koja u ime četiri vijećnika 

predlaže prijedlog za izbor Mandatnog povjerenstva: 

 

1. Stjepan Jeličić, za predsjednika 

2. Stojan Crnojević, za člana 

3. Janko Vukmirović, za člana 

 

 Kako nije bilo drugih prijedloga , predstojnica je stavila prijedlog na glasanje.  

 Prijedlog je jednoglasno usvojen, pa su u Mandatno povjerenstvo imenovani: 
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1. Stjepan Jeličić, za predsjednika 

2. Stojan Crnojević, za člana 

3. Janko Vukmirović, za člana 

 

 ad 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva  

 Gospodina Stjepan Jeličić, predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je izvješće o 

rezultatima izbora od 19. svibnja 2013. godine za izbor članova Općinskog vijeća i verifikaciji 

mandata članova Općinskog vijeća Općine Majur, koje glasi: 

  

I Z V J E Š Ć E 

o rezultatima izbora od 19. svibnja 2013. godine 

za izbor članova Općinskog vijeća i verifikaciji 

mandata članova Općinskog vijeća 

Općine Majur 
 

I. Na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)   

samouprave održanim 19. svibnja 2013. godine u izbornoj jedinici Općine Majur za 

izbor 11 članova Općinskog vijeća Općine Majur utvrđeno je da Općina Majur ima 

ukupno 1.261 birača i da je glasovalo 766 birača, odnosno 60,75%, od čega je bilo 716 

ili 93,47% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 50, odnosno 6,53%. 

 

II. Kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova: 
 

            1. Hrvatska seljačka stranka (HSS)     389 glasova  54,33%  

 Hrvatska stranka prava (HSP) 

 Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)  

 Nositeljica liste: Klementina Karanović, mag.ing.agr.     

 

     2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)    241 glas       33,66% 

  Blok umirovljenika zajedno (BUZ) 
 Nositelj liste: Ana Šarić        

   

           3. Kandidacijska lista grupe birača      86 glasova  12,01% 

 Nositelj liste: Milan Dabić      

  

III. Na temelju članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su kandidacijske 

liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću: 

 

1. Hrvatska seljačka stranka (HSS)       

 Hrvatska stranka prava (HSP) 

 Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)  

 

dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani: 

 

1. KLEMENTINA KARANOVIĆ, mag.ing.agr.,   

2. JURICA DUPIĆ 

3. STJEPAN JELIČIĆ 

4. ĐURO JANČIĆ,  

5. STOJAN CRNOJEVIĆ, ing 

6. BRANKA ALAPIĆ 
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2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)     

              Blok umirovljenika zajedno (BUZ) 

               

 dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:  

 

1. ANA ŠARIĆ 

2. BRANKA BOBETKO 

3. VIŠNJA BABIĆ 

4. STJEPAN VUJČIĆ 

 

3. Kandidacijska lista grupe birača 

 

dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran: 

 

1. MILAN DABIĆ 

 

IV. Na temelju 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. i 80/10.), utvrđeno je da je na provedenim izborima u općinskom vijeću 

osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine. 

 

V. Sukladno članku 79. Zakona, Klementina Karanović HSS, koja je izabrana za dužnost 

općinske načelnice Općine Majur, u roku od osam dana od proglašenja konačnih 

rezultata izbora podnijela je Jedinstvenom upravnom odjelu obavijest da će dužnost 

općinske načelnice Općine Majur obavljati profesionalno te joj mandat u 

predstavničkom tijelu sukladno članku 90. stavak 4. Zakona miruje po sili zakona. 

Sukladno članku 81. Zakona a u svezi predizbornog koalicijskog sporazuma njegovog 

članka 3. stavka 2. određeno je da ukoliko dođe do zamijene vijećnika kandidati se 

pomiču redoslijedom. Slijedom prethodno iznesenog umjesto  Klementine Karanović 

sukladno koalicijskom sporazumu Goran Kostrić neizabrani vijećnik liste obnašat će 

dužnost općinskog vijećnika Općine Majur. 

 Đuro Jančić SDSS, izabran za dužnost zamjenika općinske načelnice Općine 

Majur iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, u roku od osam dana od 

proglašenja konačnih rezultata izbora, podnio je Jedinstvenom upravnom odjelu 

obavijest da će dužnost zamjenika općinske načelnice Općine Majur iz reda pripadnika 

srpske nacionalne manjine obavljati profesionalno te mu mandat u predstavničkom 

tijelu, sukladno članku 90. stavak 4. Zakona, miruje po sili zakona. Umjesto Đure 

Jančića sukladno predizbornom koalicijskom sporazumu Janko Vukmirović neizabrani 

vijećnik liste obnašat će dužnost općinskog vijećnika Općine Majur. 

 

Mandatno povjerenstvo potvrđuje mandate slijedećim vijećnicima za Općinsko vijeće Općine 

Majur: 

1. Goran Kostrić, HSP 

2. Jurica Dupić, HSS 

3. Stjepan Jeličić, HSP 

4. Janko Vukmirović, NEZAVISNI 

5. Stojan Crnojević, SDP 

6. Branka Alapić, HSS 

7. Ana Šarić, HDZ 

8. Branka Bobetko, HDZ 
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9. Višnja Babić, HDZ 

10. Stjepan Vujčić, HDZ 

11. Milan Dabić, NEZAVISNI 

 

VI. Mandat novoizabranim članovima Općinskog vijeća Općine Majur, teče od 18. lipnja 

2013. godine, a traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 

izbora odnosno do stupanja na sagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

predstavničkog tijela. 

 

Članu Općinskog vijeća Općine Majur koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje 

dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme 

obnašanja te nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik kojeg 

s liste predloži politička stranka s čije liste je izabran odnosno slijedeći kandidat sukladno 

Zakonu. 

 

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Majur na temelju prestanka 

mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 

 

Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora  

predsjednika 

Predstojnica Kata Lerotić, temeljem rezultata izbora za članove/članice općinskog 

vijeća - Općinskog izbornog povjerenstva Općine Majur, utvrđuje da je gospodin Jurica 

Dupić, prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova te je istog 

pozvala da nastavi s vođenjem konstituirajuće sjednice. 

Gospodin Jurica Dupić zahvali se na ukazanoj časti ovlaštenom sazivaču sjednice, 

gospođi Kati Lerotić, predstojnici Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, 

pozdravio nazočne članove Općinskog vijeća i ostale nazočne te nastavio s radom 

konstituirajuće sjednice. 

 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća 

 Predsjedatelj gospodin Jurica Dupić pročitao je tekst prisege, prozvao svakog 

vijećnika pojedinačno, koji su ustavši prisegnuli izgovorivši »PRISEŽEM«. 

 

 ad 3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 Predsjedatelj Jurica Dupić naveo je da Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima tri 

člana - predsjednika i dva člana, koji se biraju na konstituirajućoj sjednici, većinom glasova 

nazočnih vijećnika te moli prijedloge. 

 Vijećnik Stjepan Jeličić u ime 4 vijećnika daje prijedlog članova u Povjerenstvo za 

izbor i imenovanja: 

 

1. Branka Alapić, predsjednik 

 

2. Goran Kostrić, član 

 

 3. Jurica Dupić, član 

 

 Drugih prijedloga nije bilo pa je ovaj prijedlog stavljen na glasovanje. 

 Utvrđuje da su sa 9 glasova »ZA« i 2 glasa »SUZDRŽAN« u Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja izabrani: 
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  1. Branka Alapić, predsjednik 

 

  2. Goran Kostrić, član 

 

  3. Jurica Dupić, član 

 

ad 4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća 

 Predsjedavajući navodi da predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća biraju 

članovi Općinskog vijeća iz reda vijećnika većinom glasova svih vijećnika. Kandidate 

predlaže Povjerenstvo za izbor i imenovanja. Moli predsjednika Povjerenstva za izbor i 

imenovanja da predloži kandidate za predsjednika Općinskog vijeća i kandidata za 

potpredsjednika Općinskog vijeća. 

  Vijećnica Branka Alapić je utvrdila da Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

predlaže slijedeće: 

 

 1. Stjepan Jeličić iz Stublja, za predsjednika Općinskog vijeća 

 2. Stojan Crnojević iz Velikog Krčeva, za potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 Predstojnica Kata Lerotić izvijestila je da se o predsjedniku i potpredsjedniku glasa 

odvojeno. 

 Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjedavajući stavio prijedlog za predsjednika 

Općinskog vijeća na glasanje. 

 Utvrđuje da je jednoglasno izabran: 

 

 1. Stjepan Jeličić iz Stublja, za predsjednika Općinskog vijeća 

 

 Predsjedavajući je stavio prijedlog za potpredsjednika Općinskog vijeća na glasanje. 

 Utvrđuje da je sa 9 glasova »ZA« i 2 glasa »SUZDRŽAN« izabran: 

 

 2. Stojan Crnojević iz Velikog Krčeva, za potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 Predsjedatelj gospodin Jurica Dupić utvrdio je da je izborom predsjednika Općinskog 

vijeća KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MAJUR sukladno članku 87. 

stavak 5. Zakona o lokalnim izborima. 

 Čestitavši, pozvao je novoizabranog predsjednika Općinskog vijeća, gospodina 

Stjepana Jeličića da preuzme dužnost predsjednika Općinskog vijeća i nastavi sjednicu. 

 Stjepan Jeličić, predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je i zahvalio vijećnicima na 

izboru, odnosno danom povjerenju. Zahvalio se predstojnici gospođi Kati Lerotić. 

 Predstojnica je konstatirala da je Općinsko vijeće konstituirano, čestitala vijećnicima 

na izboru, a posebno Klementini Karanović, mag.ing.agr., na izboru za načelnicu Općine. 

 S obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Stjepan Jeličić zaključio je sjednicu 

u 10:35 sati. 

 

 

Zapisničar         Predsjednik  

                Općinskog vijeća  

 

Marijana Solomun                Stjepan Jeličić 

  


