
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
            sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 29.12.2017. godine prostorijama Općinske vijećnice, Trg 
sv. I. Krstitelja 2, Dragalić. 
            Sjednicu je sazvao Mario Brađašević, predsjednika Općinskog vijeća. 
            Sjednica je započela s radom u 16,30 sati. 
            Po završenom prozivanju Predsjednik Vijeća ustvrdio je da od ukupno 11 izabranih članica i 
članova Općinskog vijeća sjednici nazočno 11 vijećnika. 
 
            Nazočni: Vjekoslav Barta, Rade Bosanac, Mario Brađašević, Zlatko Devedžić, Brankica 
Franješević, Teodor Kvakić, Zoran Majnarić, Darko Marjanović, Nada Nezić, Vesna Peterlik i Željko 
Petričević. 
  
             Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočili: Zvonimir Karlik, općinski načelnik, Igor 
Šupica- zamjenik općinskog načelnika, Ranka Milojković, zamjenica općinskog načelnika i Mato Višić, 
direktor Radija “Bljesak”. 
 
             Zapisnik na sjednici vodila je Marija Bilačić, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Dragalić.  
 
             Mario Brađašević, predsjednik Općinskog vijeća, nakon što je pozdravio nazočne i utvrdio da je 
sjednici nazočan dovoljan broj članova Općinskog vijeća za pravovaljano odlučivanje upitao je članove 
Vijeća da li imaju primjedbi na zapisnik s 3. sjednice Općinskog održane 30.10.2017. godine. 
 

Budući da primjedbi na Zapisnik nije bilo, Općinsko vijeće Općine Dragalić  temeljem članka 
116.  

stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić (“Službeni glasnik”, broj 4/09 i 6/13 ), 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća održane 30.10.2017. godine. 

 
             Mario Brađašević, predsjednik Općinskog vijeća, upitao je članove Vijeća da li imaju prijedloga 
za promjenu Dnevnog reda 4. sjednice Općinskog vijeća, a kojeg su primili u Pozivu za sjednicu. 
              Budući da prijedloga za dopunu ili izmjene Dnevnog reda nije bilo, Predsjednik Općinskog 
vijeća dao je na glasovanje predloženi Dnevni red  za 4. sjednicu Općinskog vijeća  
 
              Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 11 “za”, nitko “protiv”, temeljem članka 87. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić (“Službeni glasnik”, broj 4/09 i 6/13) utvrdilo je slijedeći 
Dnevni red: 

1. Prijedlog II Izmjena proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu 
2. Prijedlog Proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu s projekcijom proračuna Općine Dragalić za 

2019. i 2020. godinu. 
3. Prijedlozi Programa za 2018. godini u općini Dragalić:  

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
b) održavanja komunalne infrastrukture 
c) u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju  
d) razvoj sporta 
e) razvoj civilnog društva  
f) socijalne skrbi 
g) organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 
h) dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva 
i)     utroška sredstava ostvarenih od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
j)     utroška sredstava šumskog doprinosa 
k) korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na  

     području Općine Dragalić 
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u  
     Općinskom vijeću Općine Dragalić za 2018. godinu 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić  
7. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za    
    uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Dragalić 
8. Pitanja i prijedlozi 



 
 

        Točka 1. Prijedlog II Izmjena proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu 
              Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje.  
              Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 11 “za”, nitko “protiv” i bez suzdržanih članova 
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi 

II Izmjene proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu 

 

Točka 2. Prijedlog Proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu s projekcijom 

proračuna Općine Dragalić za 2019. i 2020. godinu 
         Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 
          U raspravi su sudjelovali: Rade Bosanac, Teodor Kvakić i Vesna Peterlik. 

               Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 11 “za”, nitko “protiv”, i bez suzdržanih članova 
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi  

Proračun Općine Dragalić za 2018. godinu  i projekciju proračuna za 2019. i 2020. godinu. 

  
Točka 3. Prijedlozi Programa za 2018 godini u Općini Dragalić:  
Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

              Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 11 “za”, nitko “protiv” i bez suzdržanih članova 
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2018. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2018. godinu 

Program javnih potreba u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom 

obrazovanju za 2018 

Program razvoja u sportu Općine Dragalić za 2018. godini 

Program razvoja civilnog  društva Općine Dragalić za 2018. godinu 

Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dragalić za 2018. godinu 

Program organiziranja i provođenje zaštite ispašavanja Općine Dragalić za 2018. godinu 

Program dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Općine Dragalić za 2018. godinu  

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 

na području općine Dragalić u 2018. godini 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području Općine Dragalić 
Vijećnica Nada Nezić je zbog smjenskog rada morala napustiti rad sjednice, te je općinsko vijeće 
nastavilo rad s 10 vijećnika. 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu 
Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

             Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv” i bez suzdržanih članova 
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu 

  
Točka 5.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dragalić za 2018. godinu 
Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

             Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv” i bez suzdržanih članova 
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi 

Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dragalić za 2018. godinu 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić  
             U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je zamjenik općinskog  načelnika Igor Šupica. 
             Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv” i bez suzdržanih članova 
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi 

Odluku o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog  



zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine 

Dragalić 
              U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je zamjenik općinskog  načelnika Igor Šupica. 
             Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv” i bez suzdržanih članova 
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi 

Odluku o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Dragalić 

 

Točka 8.  Pitanja i prijedlozi 
Pod ovom točkom Dnevnog reda pitanja su postavili slijedeći članovi Vijeća: Darko  

Marjanović, Vesna Peterlik i Rade Bosanac. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je rad sjednice u 18,25 sati.  
 
KLASA: 021-05/17-02/05 
URBROJ: 2178/27-17-2 
 
Zapisnik vodila: 
Marija Bilačić 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
 

Mario Brađašević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


