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18.
Na temelju članka 20. Ustavnog Zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN br.155/02) i
članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (NN br. 45/03),
na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Bilje,
održanoj dana 16.03.2003.g. donijeta je
STATUTARNA ODLUKA
Članak 1.
Ovom Statutarnom odlukom utvrđuje se broj
članova Općinskog vijeća Općine Bilje iz redova
pripadnika mađarske nacionalne manjine, koja ima
pravo na zastupljenost u Vijeću.
Članak 2.
Mađarskoj nacionalnoj manjini pripada
pravo na 5 članova Općinskog vijeća Općine Bilje,
iz redova mađarske nacionalne manjine.

Članak 3.
Ukoliko u Općinskom vijeću Općine Bilje
nije ostvarena propisana zastupljenost predstavnika
nacionalnih manjina iz članka 2. ove Odluke,
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Bilje
provjeriti će postoji li mogućnost dopunjavanja
Općinskog vijeća neizabranim kandidatom ili
kandidatima izbornih lista, koje su sudjelovale u
izborima na kojima su izabrani članovi Općinskog
vijeća kojemu je mandat u tijeku.
Ako na tim izbornim listama ima pripadnika
nacionalne manjine koja ima pravo na zastupljenost
utvrditi će se kojim će se kandidatom izbornih lista,
odnosno, kandidatima dopuniti Općinsko vijeće.
Ako između neizabranih kandidata ima
pripadnika nacionalne manjine na više izbornih lista,
dopunjavanje se vrši prema razmjernom uspjehu
svake liste na izborima i po redoslijedu koji
manjinski kandidati zauzimaju na listi.
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Članak 4.
Ukoliko Mandatna komisija Općinskog
vijeća Općine Bilje utvrdi da nije ostvarena
propisana zastupljenost predstavnika nacionalne
manjine, te da ne postoji mogućnost dopunjavanja
Općinskog vijeća Općine Bilje neizabranim
kandidatima izbornih lista koje su sudjelovale u
prethodnim izborima na kojima su izabrani članovi
Općinskog vijeća, kojemu je mandat u tijeku, o tome
mora izvijestiti Ured državne uprave Osječkobaranjske županije s prijedlogom da Vlada
Republike Hrvatske raspiše dopunske izbor.
Članak 5.
Ova Statutarna Odluka objaviti će se u
«Službenom glasniku» Općine Bilje, a stupa na
snagu danom donošenja.
Klasa:013-02/03-01/1
Urbr:2100/02-01-03-11
Bilje, 16.04.2003.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Čaba Cickai
**********
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II
Općinsko vijeće konstatira da mađarskoj
nacionalnoj manjini pripada pravo na 5 članova
Općinskog vijeća Općine Bilje iz redova nacionalne
manjine, sukladno Statutarnoj Odluci.
III
Općinsko vijeće konstatira da u Općinskom
vijeću Općine Bilje dužnost vijećnika obnašaju
slijedeći vijećnici pripadnici mađarske nacionalne
manjine:
1. Arpad Varga
2. Dario Geto
3. Čabo Cickai

4. Melinda Berecz
5. Kristina Krijak
6. Laslo Ferenc

IV
Općinsko vijeće konstatira da mađarska
nacionalna manjina ostvaruje pravo na zastupljenost
u Općinskom vijeću Općine Bilje, sukladno
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina
(NN br. 155/02) i Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(NN br. 45/03).
V
Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom
glasniku» Općine Bilje i stupa na snagu danom
objave.

19.
Temeljem čl. 28. Statuta Općine Bilje (Sl.
glasnik br.1/02) i članka 54. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Bilje (Sl. glasnik br. 1/98), te naputka
Ministarstva
pravosuđa,
uprave
i
lokalne
samouprave, kalsa:023-01/02-01/548, urbr:514-1103-08 od 25. ožujka 2003.g. za primjenu Zakona o
izboru članova predstavničkog tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (NN br. 45/03)
Općinsko vijeće Općine Bilje donijelo je na 18.
sjednici održanoj dana 16.04.2003.g.
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije
I
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće Mandatne
komisije Općinskog vijeća Općine Bilje o broju
pripadnika nacionalne manjine u predstavničkom
tijelu Općine Bilje.

Klasa:013-02/03-01/1
Urbr:2100/02-01-03-12
Bilje, 16.04.2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********
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21.

20.
Na temelju čl. 27. Zakona o popisima birača
(NN br. 19/92) i čl. 17. Statuta Općine Bilje (Sl.
glasnik br. 1/98) Općinsko vijeće Općine Bilje
donijelo je dana 16.04.2003.godine

Na temelju čl. 27. Zakona o popisima birača
(NN br. 19/92) i čl. 17. Statuta Općine Bilje (Sl.
glasnik br. 1/98) Općinsko vijeće Općine Bilje
donijelo je dana 16.04.2003.godine

RJEŠENJE
o razrješenju Komisije za popis birača

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za popis birača

Razrješuju se članovi Komisije za popis birača:
Vladimir Velki – predsjednik
Franjo Kluiser – zamjenik predsjednika
Janika Peči - član
Laslo Ferenc – zamjenik člana
Željko Mišković – zamjenik člana
Ljubo Vindić - član

U Komisiju za popis birača imenuju se:
Arpad Eđed – predsjednik
Željko Mišković – zamjenik predsjednika
Peter Sabolć - član
Lajoš Dera - član
Laslo Keteš – zamjenik člana
Ivica Krnjak – zamjenik člana
Klasa:013-02/03-01/2
Urbr:2100/02-01-03-4
Bilje, 16.04.2003.

Klasa:013/02/03-01/2
Urbr:2100/02-01-03-2
Bilje, 16.04.2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cicaki

Predsjednik
Općinskog vijeća
Čabo Cickai
**********

**********
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