IZVADAK IZ ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Dragalić održane 03.08.2017. godine u općinskoj
vijećnici,
Trg sv. I. Krstitelja 2. Dragalić.
Sjednicu je sazvao Mario Brađašević, predsjednik Općinskog vijeća.
Sjednica je započela s radom u 20,00 sati
Po završenom prozivanju Predsjednik Vijeća ustvrdio je od ukupno 11 izabranih članica i članova
Općinskog vijeća sjednici nazočno 9 vijećnika.
Nazočni: Vjekoslav Barta, Rade Bosanac, Mario Brađašević, Zlatko Devedžić, Brankica Franješević,
Zoran Majnarić, Nada Nezić, Vesna Peterlik i Željko Petričević.
Izostali su: Teodor Kvakić i Darko Marjanović.
Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočili: Zvonimir Karlik, općinski načelnik, Igor Šupica,
zamjenik općinskog načelnika, Ranka Milojković, zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika
srpske nacionalne manjine i Ivanka Herceg, 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 s prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane
13.06.2017. 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 prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 13.06.2017.
godine.
Mario Brađašević, predsjednik Općinskog vijeća, upitao je članove Vijeća da li imaju prijedloga
za
promjenu Dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća, a kojeg su primili u Pozivu za sjednicu.
Rade Bosanac je pozdravio nazočne i predložio da ubuduće točka 1. bude Aktualni sat.
Predložio je i posebnu točku dnevnog reda o povećanju naknade općinskim vijećnicima, a kako prijedlog
nije dostavljen nije bilo moguće glasovati o dopuni dnevnog reda.
Budući da drugih prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda nije bilo, Predsjednik
Općinskog
vijeća dao je na glasovanje predloženi Dnevni red za 2. 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 i 6/13) utvrdilo je
Dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. razreda osnovne škole u
šk.god. 2017./2018.
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Dragalić za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara općine
Dragalić
4. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
5. Imenovanje Odbora za Statut i Poslovnik
6. Imenovanje Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
7. Pismo namjere za kupnju općinskog zemljišta
8. Pitanja i prijedlozi

Točka 1. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. razreda osnovne
škole u šk.god. 2017./2018.
U rad sjednice se uključio Teodor Kvakić.
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 dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. razreda osnovne škole u šk.god. 2017./2018.

Točka 2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dragalić za razdoblje lipanj-prosinac 2017. 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 razdoblje lipanj-prosinac 2017. godinu
Točka 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od
požara općine Dragalić
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je zamjenik općinskog načelnika Igor Šupica.
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 usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara općine Dragalić
Točka 4. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
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
Pravilnik
o provedbi postupka jednostavne nabave
Točka 5. Imenovanje Odbora za Statut i Poslovnik
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Mario Brađašević, predsjednik Odbora za izbor i
imenovanja.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 9 “za”, nitko “protiv”, i 1 „suzdržan“ član Općinskog
vijeća od glasovanja, donosi
Rješenje
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
U Odbora za Statut i Poslovnik izabrani su: Brankica Franješević, za predsjednicu, Teodor Kvakić i
Vjekoslav Barta za članove
Točka 6. Imenovanje Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Mario Brađašević, predsjednik Odbora za izbor i
imenovanja.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 9 “za”, nitko “protiv”, i 1 „suzdržan“ član Općinskog
vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
Mladen Konjević, za predsjednika, Igor Šupica i Željko Petričević za članove.
Točka 7. Pismo namjere za kupnju općinskog zemljišta
Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje.
U raspravi su sudjelovali: Rade Bosanac, Teodor Kvakić, Vesna Peterlik i Željko Petričević.
Jednoglasno je donijet zaključak da se za slijedeću sjednicu pripremi popis općinskog zemljišta s
podacima o broju kat. čestice, kat. općini, lokaciji te stanju čestice (zašikareno ili obrađeno).
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Dragalić zaključio je rad sjednice u 21,25 sati.
KLASA: 021-05/17-02/03
URBROJ: 2178/27-17-2
Zapisnik vodila:
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