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ZAPISNIK
S prve, konstituirajuće sjednice općinskog vijeća općine Erdut koja je održana 18. lipnja
2013.g. s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Erdut.
Na temelju čl. 87. st.1. Zakona o lokalnim izborima, sjednicu je sazvao predstojnik Ureda
državne uprave u OBŽ, Ivan Plašćak, dipl.iur.
G. Ivan Plašćak pozdravio je nazočne i čestitao na izbornim rezultatima te proziva izabrane
vijećnike:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

JOVO VUKOVIĆ
SLOBODAN JELIĆ
RAŠO BOJANIĆ
STEVAN BABIĆ
MILENKO RANKOVIĆ
LEPOSAVA VIROVAC
SLOBODAN NEŠIĆ
ĐORĐE DOKIĆ
GORDANA ČER-KRNJAIĆ
DRAGAN VULIN
IVICA STANKOVIĆ
DARIO VULIĆ
EMERIK HUĐIK
VEDRAN PUTNIK
DRAGOSLAV MIJAČEVIĆ

Konstatira da su nazočni su svi pozvani vijećnici osim Vedrana Putnik, koji je opravdano
odsutan.
Predstojnik ureda državne uprave OBŽ g. Plašćak ističe da u skladu sa Zakonom, do izbora
predsjednika općinskog vijeća sjednicu vodi prvi kandidat na listi koja je dobila najveći broj
glasova odnosno, s liste SDSS – a gospodin Jovo Vuković.
J. Vuković predlaže da se prije nastavka rada intonira himna i svečana pjesma.
Ostali nazočni: načelnik Jugoslav Vesić, zamjenici načelnika Slobodan Narančić i Dario
Vulić, predstavnici medija, te pročelnik Branko Jović.
Predsjedavajući određuje zapisničara Mirjanu Šošić i predlaže da se izaberu ovjerovitelji
zapisnika.
Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani:Stevan Babić i Leposava Virovac.
Predsjedavajući J. Vuković predlaže na usvajanje slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije
- Svečana prisega članova Općinskog vijeća
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3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Nakon glasovanja predsjedavajući konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno.
Ad.1.
Predsjedavajući predlaže u Mandatnu komisiju:
Slobodana Jelić za predsjednika, Rašu Bojanić za člana i Emerika Huđik, za člana.
Predsjedavajući daje prijedlog za imenovanje Mandatne komisije na glasovanje i
konstatira da je prijedlog za imenovanje Mandatne komisije u sastavu S. Jelić,
predsjednik, R. Bojanić, član i E. Huđik, član, usvojen većinom glasova (1 glas
„SUZDRŽAN“ i 13 glasova „ZA“).
Ad.2.
Mandatna komisija, nakon što je izvršila uvid u materijale općinskog izbornog povjerenstva,
utvrđuje da su u općinsko vijeće izabrani vijećnici i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jovo Vuković, Bijelo Brdo, Arsenija III Čarnojevića 53 A, Srbin, SDSS
Slobodan Jelić, Dalj, Slavka Putnika 13, Srbin, SDSS
Rašo Bojanić, Bijelo Brdo, Nikole Tesle 74, Srbin, SDSS
Stevan Babić, Dalj, Boška Paradžika 16 A, Srbin, SDSS
Milenko Ranković, Bijelo Brdo, Nikole Tesle 127, Srbin, SDSS
Leposava Virovac, Dalj, Hrvatske Republike 12, Srpkinja, SDSS
Slobodan Nešić, Bijelo Brdo, Nikole Tesle 65, Srbin, SDSS
Đorđe Dokić, Erdut, Ivana Bakića 31, Srbin, SDSS
Gordana Čer-Krnjaić, Bijelo Brdo, Nikole Tesle 6, Hrvatica, SDSS
Dragan Vulin, mag.ing.el., Dalj, Hrvatske Republike 105, Hrvat, HDSSB, HNS-LD
Ivica Stanković, Aljmaš, Lipin Dol 3, Hrvat, HDSSB, HNS-LD
Dario Vulić, mag.ing.el., Dalj, Matije Gupca 11 B, Hrvat, HDSSB, HNS-LD
Emerik Huđik, Erdut, Ivana Bakića 35 A, Mađar, HDSSB, HNS-LD
Vedran Putnik, Dalj, Ruđera Boškovića 4 A, Hrvat, HDZ
Dragoslav Mijačević, Bijelo Brdo, Kolodvorska 24, Srbin, SDP

Komisija konstatira da je općinski vijećnik Dario Vulić izabran za zamjenika načelnika iz
reda pripadnika hrvatskog naroda to mu mandat miruje po sili zakona temeljem odredbe članka 90.
Stavak 4. Zakona o lokalnim izborima a umjesto njega dužnost općinskog vijećnika obnašat će:
MARINA BEDE iz Aljmaša, Mladena Palinkaša 25, Hrvatica, HDSSB, HNS-LD
Nadalje, ističu da je Dragan Vulin dostavio očitovanje, kojim svoj mandat stavlja u mirovanje
jer je izabran za zamjenika župana, a umjesto njega počinje teći mandat vijećniku
MARKU STANIĆ, iz Dalja, A. Mihaljeva 17a, Hrvat, HDSSB, HNS-LD
Polazeći od prednjega komisija konstatira da je u Općinsko vijeće izabrano 15 vijećnika koji
će obnašati vijećničku dužnost a njihov izbor je izvršen u skladu sa Zakonom.

3
Komisija moli da se prednje izvješće usvoji.
Predsjednik daje Izvješće Mandatne komisije na glasovanje i konstatira da je usvojeno
jednoglasno.
Predsjedavajući J. Vuković čita tekst prisege (zakletve) a izabrani vijećnici izgovorili su
riječ prisežem (zaklinjem se), nakon čega su potpisali tekst prisege.
Predsjednik konstatira da je nazočno 14 vijećnika (odsutan je Vedran Putnik, opravdano).
Ad.3.
Predsjedavajući predlaže u Komisiju za izbor i imenovanje: Stevana Babić za predsjednika,
Milenka Ranković za člana i Ivicu Stanković za člana.
Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanje i to: Stevan
Babić za predsjednika, Milenko Ranković za člana i Ivica Stankovića za člana te konstatira
da je Komisija izabrana većinom glasova (12 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“).
Ad.4.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje S. Babić iznosi prijedlog Kluba vijećnika SDSS
da predsjednik općinskog vijeća općine Erdut bude Jovo Vuković a zamjenica predsjednika
Leposava Virovac.
Drugih prijedloga nije bilo i predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog da Jovo Vuković
bude predsjednik općinskog vijeća općine Erdut.
Prijedlog je usvojen većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“).
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da zamjenica predsjednika bude Leposava
Virovac, i konstatira da je prijedlog usvojen većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 4 glasa
„SUZDRŽAN“).
Predsjednik Vuković predlaže da ispred HDSSB bude drugi zamjenik predsjednika i
predlaže Marka Stanić.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje i konstatira da je prijedlog usvojen većinom
glasova (12 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“).
Novoizabrani predsjednik općinskog vijeća Jovo Vuković, pozdravlja nazočne i zahvaljuje na
ukazanoj časti .
Povjerenik I.Plašćak čestita imenovanim osobama i proglašava da je općinsko vijeće
konstituirano.
Načelnik Vesić također čestita izabranim vijećnicima te moli predsjednika da u Dnevni red
zbog ukazane potrebe uvrsti još dvije točke i to:
5.
6.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju prostornog plana uređenja općine Erdut
Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika općine Erdut u
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- povjerenstvo za utvrđivanje neobrađenog polj. zemljišta,
povjerenstvo za zakup i povjerenstvo za zakup ribnjaka.
Predsjednik smatra da je prijedlog opravdan i daje na glasovanje dopunu Dnevnog reda i
konstatira da je usvojena većinom glasova (1 glas „SUZDRŽAN“).
Ad.5.
Pročelnik Jović kaže da je riječ o ciljanim, točkastim izmjenama PPUOE koje su rađene na
temelju četiri konkretne inicijative koje su ocijenjene da su od općeg interesa i to: radi
izgradnje Duhovnog i medijacijskog centra u Aljmašu, izgradnje skladišta, hladnjača i
pratećih objekata u Aljmašu, izgradnje reciklažnog dvorišta u Dalju i prostora za
ugostiteljstvo, turizam i odmor Ušće Aljmaš.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju prostornog plana uređenja općine Erdut i konstatira da je usvojena jednoglasno.
Ad.6.
Načelnik Vesić pojašnjava da u navedena povjerenstva Općina Erdut imenuje dva
predstavnika, od toga jednog imenuje općinskog vijeće. Predlaže da se imenuje Boro
Makimović kao stručni suradnik za poljoprivredu.
Predsjednik Vuković daje na glasovanje prijedlog da se Boro Maksimović imenuje u
povjerenstvo za utvrđivanje neobrađenog polj. zemljišta,
povjerenstvo za zakup i
povjerenstvo za zakup ribnjaka i konstatira da je prijedlog usvojen jednoglasno.
Predsjednik Vuković najavljuje slijedeću sjednicu koja će biti oko 15.07.2013.g.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 18,30 sati.
ZAPISNIČAR
Mirjana Šošić

PREDSJEDAVAJUĆI
Jovo Vuković

PREDSJEDNIK
Jovo Vuković
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
Stevan Babić
Leposava Virovac

