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ZAPISNIK
s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 18. lipnja 2013. godine u
općinskoj vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 18,00 sati
Na početku sjednice intonirana je državna himna.
Sjednicu je sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Ivan
Plašček po ovlaštenju ministra uprave, a sjednicu otvara i vodi po ovlaštenju predstojnika Maja
Biro, voditeljica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Ispostava Valpovo.
U svojstvu voditelja konstituirajuće sjednice do utvrđivanja prvog izabranog člana s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova i koji će predsjedavati sjednicom Maja Biro
pozdravila je:
- Sve izabrane članove Općinskog vijeća
- Općinskog načelnika i njegovu zamjenicu
- Novinare i radio izvjestitelje
- Ostale nazočne na sjednici
Pojedinačnim prozivanjem voditeljica konstituirajuće sjednice utvrđuje da je sjednici nazočno
12 od ukupno 13 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Sjednici su bili nazočni :
- Vijećnici : Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Tomica Glavaš, Veljko Gudelj, Srđan Igali, Boris
Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Nenad Sudar, Marko Teskera, Davor Torjanac
i Ivan Zadravec,
- Sjednici nije nazočan izabrani vijećnik Josip Šincek, koji je svoj nedolazak opravdao.
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić,
- Predstavnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Maja Biro
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Predstavnik HRV - Valpovština Darko Slivar
Nakon utvrđivanja kvoruma voditeljica konstituirajuće sjednice utvrđuje uvidom u izborne
materijale Općinskog izbornog povjerenstva da je Srđan Igali prvi izabrani član s kandidacijske
liste koja je dobila naviše glasova i u skladu s člankom 87. stavku 4. Zakona o lokalnim
izborima pozvala ga da preuzme daljnje vođenje sjednice.
Srđan Igali pozdravlja sve nazočne vijećnike i goste, čestita izabranim vijećnicima na izboru i
nastavlja s radom, te predlože za zapisničara Ljerku Đaniš djelatnicu općinske uprave, a za
ovjerovitelje zapisnika vijećnike Sudar Nenada i Zadravec Ivana, što su vijećnici jednoglasno
prihvatili.
Nakon toga pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu, te pozvao
vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen jednoglasno.

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad 1.
IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA
Predsjedavajući poziva vijećnike da predlože kandidate za članove Mandatnog povjerenstva, a
koje prema Statutu Općine Bizovac ima tri člana, predsjednika i dva člana koje vijeće bira iz
svojih redova.
Davor Torjanac ispred kluba vijećnika HDSSB-a za članove Mandatnog povjerenstva predlaže
slijedeće kandidate :
1. Boris Katančić, predsjednik
2. Slavko Magečić, član
3. Marko Teskera, član
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući stavlja prijedlog na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno
usvojilo prijedlog te donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
I.
članove Mandatnog povjerenstva biraju se:
Boris Katančić, predsjednik
Slavko Magečić, član
Marko Teskera, član
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.
Za
1.
2.
3.

Predsjedavajući predlaže kratku pauzu u kojoj će se sastati Mandatno povjerenstvo i pripremiti
izvješće.
Ad2.

IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA

Predsjedavajući poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Boris Katančić čita izvješće Mandatnog povjerenstva.
Budući da nitko nije sudjelovao u raspravi, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim
lokalnim izborima za izbor članova općinskog vijeća Općine Bizovac održanim 19. svibnja 2013.
godine i verificira mandate izabranih članova Općinskog vijeća.
II.
Ovaj zaključak i Izvješće Mandatnog povjerenstva objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.

- SVEČANA PRISEGA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavjući Srđan Igali pozva vijećnike da ustanu i polože prisegu, te čita tekst prisege koji
glasi:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika Općinskog vijeću Općine Bizovac obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
Statuta Općine Bizovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bizovac i Republike
Hrvatske”.
Svi nazočni vijećnici dali su svečanu prisegu kojom su prihvatili obnašanje vijećničke dužnosti.
Tekst svečane prisege vijećnici su potpisali.
- SVEČANA PRISEGA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA
Predsjedavjući Srđan Igali pozva Srećka Vukovića općinskog načelnika i Tanju Tavić zamjenicu
Općinskog načelnika da ustanu i polože prisegu, te čita tekst prisege, koji glasi:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost Općinskog načelnika/zamjenika općinskog načelnika
Općine Bizovac obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bizovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine
Bizovac i Republike Hrvatske.”
Općinski načelnik i zamjenica Općinskog načelnika dali su svečanu prisegu kojom su prihvatili
obnašanje svoje dužnosti.
Tekst svečane prisege općinski načelnik i zamjenica općinskog načelnika su potpisali.
Ad4.

IZBOR POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Predsjedavajući poziva vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstva za Izbor i
imenovanje, koje prema poslovniku ima tri člana.
Srđan Igali ispred kluba vijećnika HDSSB-a za članove Povjerenstva za izbor i imenovanje
predložio je slijedeće kandidate:
1. Darkor Bošnjak, predsjednik
2. Marin Lacković, član
3. Veljko Gudelj, član
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući sjednice stavio je prijedlog na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno
usvojilo prijedlog, te donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
I.
članove Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Bizovac biraju se:
Darko Bošnjak, predsjednik
Marin Lacković, član
Veljko Gudelj, član
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.
Za
1.
2.
3.

Ad 5.

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

A. IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavajući upoznaje članove vijeća s odredbama Statuta koje se odnose na izbor
predsjednika Općinskog vijeća.
Prema članak 33. Statuta Općinsko vijeće ima predsjednika koga bira većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen poslovnikom Općinskog
vijeća.
Predsjedatelj poziva vijećnike da istaknu kandidate za predsjednika općinskog vijeća.
Srđan Igali ispred kluba vijećnika HDSSB-a za predsjednika Općinskog vijeća u pisanom obliku
predložio je Davora Torjanca.
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući sjednice stavio je prijedlog na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Općinsko vijeće većinom glasova (osam za, četiri
suzdržana) usvojilo prijedlog kluba HDSSB-a, te donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac
I.
Davor Torjanac, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.
Predsjedavajući sjednice Srđan Igali utvrđuje da je prema članku 87. stavku 5. Zakona o
lokalnim izborima Općinsko vijeće konstituirano, te pozvao predsjednika Općinskog vijeća da
nastavi voditi sjednicu.
Izabrani predsjednik Općinskog vijeća gos. Davor Torjanac zahvalio se svim vijećnicima na
ukazanom povjerenju te istakao kako vjeruje da će Općinsko vijeće kvalitetno raditi u mandatu
koji je pred vijećem, a u cilju stvaranja boljih uvjeta za život i rad svih stanovnika Općine
Bizovac. Pozvao je sve vijećnike da svojim konstruktivnim prijedlozima doprinesu kvalitetnom
radu Općinskog vijeća. Posebno je naglasio da je u prošlom sazivu, što se tiče načina rada
općinskog vijeća, stvorena jedna pozitivna i tolerantna atmosfera, te će u svom vođenju
sjednica vijeća u tom pravcu nastaviti i nadalje i sve prijedloge koji budu na tom tragu
prihvatiti bez obzira da li dolaze iz redova pozicije ili opozicije. Na kraju je zaželio svim
vijećnicima puno uspjeha u iduće četiri godine, a općinskom vijeću uspješan rad.
B. IZBOR DVA POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjednik Općinskog vijeća upoznaje članove vijeća s odredbama statuta i poslovnika koje se
odnose na izbor potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prema članak 33. Statuta Općinsko vijeće ima 2 potpredsjednika koje bira većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen poslovnikom Općinskog
vijeća. Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira
iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prema članku 10. Poslovnika Vijeće ima 2 potpredsjednika, koje bira javnim glasovanjem i to
na način da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Predsjednik općinskog vijeća poziva vijećnike da istaknu kandidate za potpredsjednika
općinskog vijeća.
Srđan Igali ispred kluba vijećnika HDSSB-a koji ima većinu u općinskom vijeću za
potpredsjednika Općinskog vijeća predlože Marina Lackovića.

Kako predstavnici opozicije nisu usaglasili prijedlog kandidata za drugog potpredsjednika
općinskog vijeća, pisanim putem dostavljena su tri prijedloga i to:
HDZ i HSP AS predlažu Marka teskeru
SDP-a, HNS-a i HSU-a: predlažu Veljka Gudelja
HSS-a predlaže: Nenada Sudara
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjednik vijeća stavio je prijedloge na glasovanje.
1. Prijedlog da se za potpredsjednika općinskog vijeća izabere Marin Lacković dao je na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja utvrdio je da je prijedlog dobio potrebnu većinu
glasova, jedanaest za i jedan suzdržan.
2. Prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere Marko Teskera dao je na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja utvrdio je da prijedlog nije dobio potrebnu većinu
glasova, tri za, devet suzdržana.
3. Prijedlog da se za potpredsjednika općinskog vijeća izabere Veljko Gudelj dao je na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja utvrdio je da je prijedlog dobio potrebnu većinu
glasova, osam za i četiri suzdržana.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je općinsko vijeće većinom glasova donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac
I.
1. Marin Lacković, bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac.
2. Veljko Gudelj, bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.
Zapisničar :
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac

Ovjerovitelji zapisnika:
1.

Nenad Sudar

2.

Ivan Zadravec

