REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
KLASA :
017-01/09-01/03
URBROJ : 2185/03-09-02
Bizovac, 25. studenoga 2009. godine
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09)
općinski načelnik Općine Bizovac 25. 11. 2009. godine, donosi
PRAVILA
o protokolu Općine Bizovac
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilima uređuje se protokol Općine Bizovac u vrijeme državnih blagdana,
spomendana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim
danima u Republici Hrvatskoj, za Dan Općine Bizovac, za vrijeme manifestacija koje se
održavaju pod pokroviteljstvom Općine Bizovac, te protokol prijama domaćih i stranih državnih
dužnosnika, kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja nisu izričito navedena u
ovim Pravilima.
II.

SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.
Svečane sjednice Općinskog vijeća održavaju se prigodom Dana Općine Bizovac te prema
programu Općinskog vijeća, ako posebne prilike uvjetuju održavanje svečane sjednice.
Na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Bizovac, uručuju se javna priznanja Općine
Bizovac utvrđena posebnom odlukom općinskog vijeća Općine Bizovac.
III.

STALNI PROTOKOLARNI PRIJAMI

Članak 3.
Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:
1. Božićno – novogodišnjih blagdana, prijemom za vijećnike Općinskog vijeća, predstavnike
vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih
djelatnika Općine Bizovac, po popisu uzvanika kojeg utvrdi Općinski načelnik, uz dogovor s
predsjednikom Općinskog vijeća, i to u vremenu između 15. i 23. prosinca;
2. Dana Općine Bizovac, prijemom nakon svečane sjednice Općinskog vijeća, za vijećnike
Općinskog vijeća, Mjesnih odbora, vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva,
ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika Općine Bizovac, po popisu uzvanika
kojeg utvrdi Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća;

3. Nagrađivanja najuspješnijih učenika osnovne i srednjih škola s područja Općine Bizovac,
koji su tijekom školske godine ostvarili najbolje rezultate u izvanškolskim aktivnostima iz
znanja na državnim i županijskim natjecanjima, odnosno za prvo mjesto na županijskoj
razini te 1-3 mjesto na državnoj razini prema evidenciji škola, a održat će se tijekom
mjeseca svibnja odnosno lipnja u dogovoru s školom;
4. Prijam za ostvarene sportske rezultate na državnoj i međunarodnoj razini za sportaše iz
osnovne i srednje škole, kao i članove pojedinih sportskih udruga i klubova.
IV.

POLAGANJE VIJENACA

Članak 4.
Vijenci se polažu:
1. Prigodom državnih blagdana :
- Dana antifašističke borbe, 22.lipnja
- Dana državnosti, 25.lipnja
- Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 5.kolovoza
- Dana neovisnosti, 8.listopada
- Svih svetih, 1. studenog
2. Prigodom obilježavanja Dana općine Bizovac,
3. Prigodom obilježavanja Dan spomena na raketiranje Bizovca 7. studenog
Predstavnici Općine Bizovac, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata,
političkih stranka, Policije te Ureda za obranu MORH-a u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim
za Hrvatsku, odnosno umrlim od njenog prvog spomena do danas, povodom obilježavanja
dana navedenih u stavku 1. ovoga članaka, položit će vijenac na Središnji križ mjesnog groblja
u Bizovcu, izuzev 7. studenog kada se vijenac polaže i kod spomen ploče u centru Bizovca.
Točan dan i satnica polaganja vijenaca će se u pravilu usuglasiti sa svim subjektima iz
stavka 1 ovog članka, s tim da se polaganje vijenaca organizira, u pravilu, na sam dan
obilježavanja blagdana odnosno događaja.
Vijence naručuje Općina Bizovac, a polažu ga zajedno predstavnici Općine Bizovac i
predstavnici ostalih subjekata iz stavka 1. ovog članka, s tim da i ostali subjekti iz stavka 1.
ovog članka mogu istovremeno položiti svoje vijence.
V.

ISTICANJE ZASTAVA

Članak 5.
Isticanje i zaštita zastave Općine Bizovac, te zastava Republike Hrvatske i Osječkobaranjske županije uređuje se posebnom odlukom o uporabi grba i zastave Općine Bizovac.
VI.

ČESTITKE GRAĐANIMA

Članak 6.
Povodom Božića i Nove godine, Uskrsa, Praznika rada, Dana antifašističke borbe, Dana
državnosti, Dana Općine Bizovac, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana neovisnosti,
Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća upućuju zajedničku čestitku građanima Općine
Bizovac putem lokalne radio postaje i drugih lokalnih medija.
VII.

SUDJELOVANJE U PROTOKOLU OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICA OSNIVANJA
URUGA GRAĐANA I DRUGIH OBLIKA DJELOVANJA GRAĐANA

Članak 7.
Predstavnici Općine Bizovac, u pravilu Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća,
nazoče protokolu obilježavanja značajnih godišnjica pojedinih udruga, društava i sportskih
društava te njihovih organizacija.

VIII.

PROTOKOL PRIJAMA DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 8.
Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Općini Bizovac, Općinski načelnik i
predsjednik Općinskog vijeća dočekuju u prostorijama Općinske vijećnice.
Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu ako tako odredi Općinski
načelnik, uz dogovor s predsjednikom Vijeća.
Radnom dijelu posjeta nazočuju osobe određene od strane Općinskog načelnika, ovisno
od teme i razloga posjete.
Gosti se smještaju na lijevoj strani stola nasuprot prozora, a u slučaju posjeta državnih
dužnosnika radi se posebni raspored sjedenja, sukladno protokolu nadležnih državnih tijela.
Tajnica Općinskog načelnika o posjetu sa protokolom boravka dužnosnika, po nalogu
Općinskog načelnika, obavještava elektronske i tiskane medije.
IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Manifestacije, odnosno događaji koji nisu obuhvaćeni ovim protokolarnim pravilima, a
održavaju se u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Bizovac, bit će protokolarno
obilježeni na način kako to odredi Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog
vijeća, ukoliko isto nije prepušteno drugom subjektu.
Članak 10.
Prigodom prijama uvaženih gostiju, Općinski načelnik ima pravo davanja prigodnih
poklona, zavisno o rangu, tj. značaju gosta, a to može biti zastavica Općine Bizovac, knjiga ili
neka druga edicija vezana za Općinu Bizovac, suvenir s prepoznatljivim simbolom koji asocira
na Općinu Bizovac – prepoznatljivi bizovački suvenir.
Članak 11.
U slučaju opravdane spriječenosti Općinskog načelnika, odnosno predsjednika Općinskog
vijeća, njihove protokolarne obveze utvrđene ovim Pravilima preuzimaju zamjenik Općinskog
načelnika, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća.
Ukoliko su zamjenik Općinskog načelnika, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća
također spriječeni u izvršavanju protokolarnih obveza, Općinski načelnik, odnosno predsjednik
Općinskog vijeća će odrediti druge osobe ispred Općine Bizovac iz reda članova vijećnika
Općinskog vijeća, koje će predstavljati Općinu Bizovac u određenom protokolu.
Članak 11.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Bizovac.
Općinski načelnik
Srećko Vuković

