IZVADAK IZ ZAPISNIKA

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Dragalić održane 30.10.2017. godine u općinskoj
vijećnici, Trg sv. I. Krstitelja 2. Dragalić.
Sjednicu je sazvao Mario Brađašević, predsjednik Općinskog vijeća.
Sjednica je započela s radom u 18,00 sati.
Po završenom prozivanju Predsjednik Vijeća ustvrdio je da je od ukupno 11 izabranih članica i
članova Općinskog vijeća sjednici nazočno 10 vijećnika.
Nazočni: Vjekoslav Barta, Rade Bosanac, Mario Brađašević, Zlatko Devedžić, Brankica Franješević,
Teodor Kvakić, Darko Marjanović, Nada Nezić, Vesna Peterlik i Željko Petričević.
Izostali su: Zoran Majnarić- opravdao izostanak.
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 direktor Radio „Bljeska“ Mato Višić.
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 druge sjednice Općinskog vijeća održane 03.08.2017. 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 druge sjednice Općinskog vijeća održane 03.08.2017. godine.
Mario Brađašević, predsjednik Općinskog vijeća, upitao je članove Vijeća da li imaju prijedloga
za promjenu Dnevnog reda 3. sjednice Općinskog vijeća, a kojeg su primili u Pozivu za sjednicu.
Rade Bosanac je pozdravio nazočne i rekao da je na prošloj sjednici dao incijativu da prva točka
bude aktualni sat, te je ponovno to predložio.
Budući da drugih prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda nije bilo, Predsjednik
Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Rade Bosanca da točka 1. bude Aktualni sat.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 2 “za”, 6 ”protiv” i 2 “suzdržana” od glasovanja
nije prihvatilo prijedlog da točka 1. bude Aktualni sat.
Zatim je Predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje predloženi Dnevni red za 3. sjednicu
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 9 “za”, 1 “protiv”, temeljem članka 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Dragalić (“Službeni glasnik”, broj 4/09 i 6/13) utvrdilo je
Dnevni red:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
a) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
c) izmjene Programa javnih potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
d) Izmjene i dopune Programa dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
e) Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi
f) izmjene Programa organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
g) izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednih zemljišta
h) izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
i) izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru
3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalnih poslova održavanja
poljskih putova na području općine Dragalić
4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje
i upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete na području općine Dragalić
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk.god.
2017./2018
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola u šk.god. 2017./2018.
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Dragalić
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Dragalić
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom općine Dragalić za razdoblje od 2017. do
2022. godine
10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
RH na području Brodsko-posavske županije

11. Informacija o nekretninama u vlasništvu Općine
12. Pitanja i prijedlozi
Točka 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 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 usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Dragalić za 2017.
Točka 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
Općinski načelnik Zvonimir Karlik podnio je uvodno izlaganje.
U raspravi je sudjelovao: Darko Marjanović.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 "za”, nitko “protiv” i bez “suzdržanih” članova
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi
Izmjene i dopune Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu jednoglasno su usvojene:
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2017. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju za 2017.
godinu
Izmjene Programa dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Općine Dragalić za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dragalić za 2017. godinu
Izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Dragalić za 2017. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta na području općine Dragalić u 2017. godini
Izmjene Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
na području Općine Dragalić
Točka 3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalnih
poslova održavanja poljskih putova na području općine Dragalić
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Mario Brađašević, predsjednik Povjerenstva.
U raspravi je sudjelovao: Rade Bosanac.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 „za”, nitko “protiv” i bez “suzdržanih” članova
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalnih
poslova održavanja poljskih putova na području općine Dragalić
Najpovoljniji ponuđač je Vodoprivreda Nova Gradiška d.d., Haulikova 12, Nova Gradiška.
Točka 4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanje i upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete na području općine Dragalić
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Mario Brađašević, predsjednik Povjerenstva.
U raspravi je sudjelovao: Darko Marjanović.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 "za”, nitko “protiv” i bez “suzdržanih” članova
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje djelatnosti održavanje i upravljanje objektima i
uređajima javne rasvjete na području općine Dragalić
Najpovoljniji ponuđač je E.G.S. „Elektrograditeljstvo“ d.o.o., A. Fortisa 10, Zagreb.
Točka 5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne
škole u šk.god. 2017./2018.
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Igor Šupica, zamjenik općinskog načelnika.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 "za”, nitko “protiv” i bez “suzdržanih” članova
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima 5.-8. razreda osnovne škole u šk.god. 2017./2018.
Općina Dragalić će sufinancirati nabavu udžbenika učenicima 5.-8. razreda u iznosu od 800,00 kn po učeniku.

Točka 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola u šk.
god. 2017./2018.
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Igor Šupica, zamjenik općinskog načelnika.
U raspravi su sudjelovali: Vesna Peterlik i Brankica Franješević.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 "za”, nitko “protiv” i bez “suzdržanih” članova
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola u šk.god. 2017./2018.
Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Dragalić
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Igor Šupica, zamjenik općinskog načelnika.
U raspravi je sudjelovao: Rade Bosanac.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 "za”, nitko “protiv” i bez “suzdržanih” članova
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Dragalić
Točka 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Dragalić
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnijela je predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik, Brankica
Franješević.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 8 "za”, 1 “protiv” i jednim “suzdržanim” članom
Općinskog vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o izmjenama Statuta Općine Dragalić
Točka 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom općine Dragalić za razdoblje
od 2017. do 2022. godine
U ime predlagatelja uvodno izlaganje podnio je Igor Šupica, zamjenik općinskog načelnika.
Općinsko vijeće Općine Dragalić glasovanjem 10 "za”, nitko “protiv” i bez “suzdržanih” članova Općinskog
vijeća od glasovanja, donosi
Odluku
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom općine Dragalić za razdoblje
od 2017. do 2022. godine
Točka 10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije
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
Zaključak
o usvajanju Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije
Točka 11. Informacija o nekretninama u vlasništvu Općine
Uvod po ovoj točki dao je zamjenik načelnika Igor Šupica.
Točka 12. Pitanja i prijedlozi
Po ovom točkom Dnevnog reda pitanja su postavili sljedeći članovi Vijeća:
Darko Marjanović, Rade Bosanac i Teodor Kvakić.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Dragalić zaključio je sjednicu u 20,45 minuta.
KLASA: 021-05/17-02/04
URBROJ: 2178/27-17-2
Zapisnik vodila:
Marija Bilačić
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević

