
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

            sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 29.10.2018. godine prostorijama Općinske vijećnice, 

Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić. 

            Sjednicu je sazvao Mario Brađašević, predsjednika Općinskog vijeća. 

            Sjednica je započela s radom u 19,00 sati. 

            Po završenom prozivanju Predsjednik Vijeća ustvrdio je da od ukupno 11 izabranih članica i 

članova Općinskog vijeća sjednici nazočno 9 vijećnika. 

            Nazočni: Vjekoslav Barta, Rade Bosanac, Mario Brađašević, Zlatko Devedžić, Brankica 

Franješević, Darko Marjanović, Nada Nezić, Vesna Peterlik i Željko Petričević.  

Sjednici nisu nazočni: Teodor Kvakić i Zoran Majnarić, koji je ispričao izostanak. 

Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočili: Zvonimir Karlik, općinski načelnik,  

Ranka Milojković, zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine i 

Leonora Gubić Dokuzović, novinarka Radio „Bljeska“ . 

             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 sa 8. sjednice Općinskog održane 03.08.2018. godine. 

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

stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić ( “Službeni glasnik”, broj 4/09, 6/13 i 4/18), 

jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 8. sjednice održane 03.08.2018. godine. 

             Mario Brađašević, predsjednik Općinskog vijeća, upitao je članove Vijeća da li imaju prijedloga 

za promjenu Dnevnog reda 9. 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 9. sjednicu Općinskog vijeća  

              Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 9 “za”, nitko “protiv”, temeljem članka 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić (“Službeni glasnik”, broj 4/09, 6/13 i 4/18) utvrdilo je 

slijedeći Dnevni red: 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu 

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 

2018./2019. 

3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk. god. 

2018./2019. 

4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Dragalić 

      6.   Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć 

      7.   Pitanja i prijedlozi 

 

Točka 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu 

        Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

Za raspravu se nitko nije javio. 

Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 9 “za”, nitko “protiv”, i bez suzdržanih  

članova Općinskog vijeća od glasovanja, donosi  

Odluku  

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2018. godinu 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u  

školskoj godini 2018./2019. 

Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

Za raspravu se nitko nije javio. 

Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 9 “za”, nitko “protiv”, i bez suzdržanih  

članova Općinskog vijeća od glasovanja, donosi  

Odluku 

 o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola 

u školskoj godini 2018./2019. 

 



              Točka 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne 

škole u šk. god. 2018./2019. 

        Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

Vijećnik Teodor Kvakić se uključio u rad sjednice. 

U raspravi su sudjelovali: Darko Marjanović, Branka Franješević i Vesna Peterlik. 

Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv”, i bez suzdržanih  

članova Općinskog vijeća od glasovanja, donosi  

Odluku 

 o sufinanciranju udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk. god. 2018./2019. 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i  

njihovih zamjenika 

       Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

U raspravi je sudjelovala Vesna Peterlik. 

             Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv”, i bez suzdržanih članova 

Općinskog vijeća od glasovanja, donosi  

Odluku 

o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje  

općine Dragalić 

        Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

U raspravi je sudjelovala Vesna Peterlik. 

             Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv”, i bez suzdržanih članova 

Općinskog vijeća od glasovanja, donosi  

Odluku 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Dragalić 

 

            Točka 6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć 

        Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje. 

U raspravi su sudjelovali: Mario Brađašević, Teodor Kvakić, Željko Petričević, Vesna  

Peterlik, Rade Bosanac, Darko Marjanović i Zlatko Devedžić. 

             Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 “za”, nitko “protiv”, i bez suzdržanih članova 

Općinskog vijeća od glasovanja, donosi  

Odluku o donaciji Općoj bolnici Nova Gradiška 

 

Točka 7. Pitanja i prijedlozi 

Pod ovom točkom Dnevnog reda pitanja su postavili članovi Vijeća: Darko Marjanović, Rade  

Bosanac, Teodor Kvakić, Mario Brađašević, Zlatko Devedžić i Vesna Peterlik. 

 

              Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je rad sjednice u 20,30 sati.  

 

KLASA: 021-05/18-02/05 

URBROJ: 2178/27-18-2 

 

Zapisnik vodila: 

Marija Bilačić 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

 

Mario Brađašević 


