
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO – POSAVSKA    S L U Ž B E N I 

            ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ         G L A S N I K            

    SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DRAGALIĆ 

 

GODINA XVIII              OPĆINA DRAGALIĆ, 04. KOLOVOZA 2017.    BROJ 6/2017 

 

6.  
Na temelju članka  48. Statuta  Općine 

Dragalić (“Službeni glasnik” broj 3/17- pročišćeni 

tekst ) i članka 28. stavak 1. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09 

i 6/13)  Općinsko vijeće Općine Dragalić na 2. 

sjednici Općinskog vijeća održanoj 03.08.2017. 

godine, donosi 

 

R J E Š E N J E 

o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 

I. 

U Odbor za Statut i Poslovnik izabrani su: 

1.  Brankica Franješević, za predsjednicu 

2.  Teodor Kvakić, za člana 

3.  Vjekoslav Barta, za člana 

 

II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u “Službenom  

glasniku“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-02/02 

URBROJ: 2178/27-17-2 

Dragalić, 03.08.2017. 

   PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Mario Brađašević, v.r. 

 

 

7. 
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od 

elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj  

73/97 i 174/04) i  članka 34. Statuta Općine Draglić 

(“Službeni glasnik” br. 3/17- pročišćeni tekst) 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na svo-

joj 2. sjednici održanoj 03.08.2017. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K U 

o imenovanju Općinskog povjerenstva  

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  

 

Članak 1. 

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda (u daljnjem  tekstu: 

Općinsko povjerenstvo) imenuju se:  

1. Mladen Konjević - predsjednik 

             2. Igor Šupica - član 

3. Željko Petričević - član. 

 

Članak 2. 

Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se 

na vrijeme od 4 (četiri godine), s time da mogu biti  

razriješeni i prije roka na koji su imenovani. 

 

Članak 3. 

Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće 

poslove: 

- odmah nakon  nastanka  nepogode od-

nosno njezinih prvih posljedica utvrdi 

štetu na području općine, te organizira i 

usklađuje njezinu procjenu, 

- najkasnije u roku od osam dana od dana 

nepogode dostavi Izvješće o elemen-

tarnoj nepogodi Državnom i Županijs-

kom povjerenstvu i nadležnom mi-

nistarstvu, 

- potvrđuje štetu  i daje podatke o po-

dručju zahvaćenom nepogodom i njenim 

posljedicama na stanovništvo i gospo-

darstvo s prvom procjenom štete, 

- potvrđuje štetu za čije otklanjanje 

odnosno ublažavanje se odobravaju 

sredstva iz Proračuna, 

- daje podatke o proglašenju elementarne 

nepogode, 

- Županijskom povjerenstvu prijavljuje 

štetu prema redovitom postupku, 

- Državnom povjerenstvu predlaže o-

dobrenje pomoći po hitnom postupku, 

na temelju izvješća i mišljenja Župa-

nijskog povjerenstva, 
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- za Općinskog načelnika i Županijsko 

povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama 

i utrošku sredstava pomoći kao i ostale 

poslove predviđene propisima, te 

- surađuje sa Županijskim povjerenstvom. 

 

Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove  Odluke 

prestaje važiti Odluka o imenovanju Općinskog  

povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda (“Službeni glasnik” broj 6/13). 

 

Članak 5. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom glasniku”. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 320-12/17-01/02 

URBROJ: 2178/27-17-2 

Dragalić, 03.08.2017. 

       PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Mario Brađašević, v.r. 

 

 

8. 
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o fi-

nanciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  

(«Narodne novine» broj 24/11,  61/11, 27/13, 48/13- 

pročišćeni tekst, 2/14 i 96/16) i članka 34. Statuta 

Općine Dragalić («Službeni glasnik» broj 3/17- pro-

čišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Dragalić na 2. 

sjednici održanoj 03.08.2017. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za financiranje poli-

tičkih stranaka zastupljenih u  

Općinskom vijeću Općine Dragalić za razdoblje 

lipanj-prosinac 2017. godinu 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u  

Općinskom vijeću Općine Dragalić  (u daljnjem 

tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje lipanj-prosinac 

2017. godine, koja se osiguravaju u Proračunu Opći-

ne Dragalić za 2017. godinu. 

 

Članak 2. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedi-

noj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 

broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku 

konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog  člana Općinskog vije-

ća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stran-

ci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 

predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.  

 

Članak 3.  

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se mjesečni iznos sredstava od 85,00 kuna. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastu-

pljenog spola utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu  

od 8,50 kuna. 

 

Članak 4. 

Političkim strankama zastupljenim u Općin-

skom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u  

Proračunu Općine Dragalić za 2017. godinu prema 

članku 3. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako 

slijedi: 

 

Red. 

br. 

Naziv političke 

stranke 

Broj čla-

nova 

Općinskog 

vijeća 

Iznos 

1. Hrvatska demok-

ratska zajednica- 

HDZ 

4 348,50 

2. Hrvatska seljačka 

stranka- HSS 

6 527,00 

3. Socijaldemokratska 

partija Hrvatske- 

SDP 

1 85,00 

 UKUPNO: 11 960,50 

 

Članak 5. 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju 

se na žiro račun političkih stranaka tromjesečno u  

jednakim iznosima. 

 

Članak 6. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-06/17-01/10 

URBROJ: 2178/27-17-2 

Dragalić, 03.08.2017. 

PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Mario Brađašević, v.r. 
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9. 
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Za-

kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-

vi («Narodne novine broj» 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 19/13 i 

137/15) i članka 34. Statuta Općine Dragalić («Služ-

beni glasnik» broj 3/17-pročišćeni tekst) OPĆIN-

SKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 2. sjednici 

održanoj 03.08.2017. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. 

razreda osnovne škole u šk.god. 2017./2018. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 

za ostvarivanje prava na dodjelu besplatnih udžbeni-

ka učenicima 1.-4. razreda osnovne škole u šk.god. 

2017./2018. 

 

Članak 2. 

Pod besplatnim udžbenicima podrazumije-

vaju se udžbenici i radne bilježnice za redovno  

školovanje prema katalogu odobrenih udžbenika 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  

 

Članak 3. 

Općina Dragalić priznaje pravo na dodjelu 

besplatnih udžbenika učenicima polaznicima prvog 

do četvrtog razreda osnovne škole u školskoj godini 

2017./2018. 

 

Članak 4. 

Pravo iz  članka 3. ove Odluke ostvaruje ro-

ditelj odnosno skrbnik ako ispunjava uvjet da  ima  

prijavljeno prebivalište na području općine Dragalić. 

Pravo na dodjelu besplatnih udžbenika imaju 

roditelji učenika čije prebivalište nije na području  

općine Dragalić, a pohađaju nastavu u Osnovnoj 

školi Dragalić. 

 

Članak 5. 

Pravo na dodjelu besplatnih udžbenika os-

tvaruje i roditelj koji nije u braku odnosno skrbnik, 

ako ispunjava uvjete iz članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da is-

hodi od Osnovnih škola popis upisanih učenika od  

1.-4. razreda. 

Članak 7. 

Roditelj ili skrbnik nakon preuzimanja udž-

benika dužan je potpisati izjavu o preuzimanju i  

obvezi vraćanja udžbenika na kraju nastavne godine 

(osim radnih udžbenika i radnih bilježnica) u OŠ 

Dragalić za učenike koji istu  pohađaju, a ostali u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, kao i 

obvezu naknade u slučaju uništenja ili gubitka udž-

benika, na način da je dužan snositi troškove kupnje 

novog udžbenika. 

 

Članak 8. 

Roditelj ili skrbnik koji je nabavio udžbeni-

ke i radne bilježnice, a ispunjava uvjete iz članka  

4. stavak 1. ove Odluke ostvaruje pravo na povrat 

uloženih sredstava uz predočenje računa. 

 

Članak 9. 

Ukoliko roditelji odnosno roditelj ili skrbnik 

ne naknade štetu nastalu u slučaju oštećenja ili  

gubitka udžbenika gube pravo na dodjelu besplatnih 

udžbenika za narednu školsku godinu. 

 

Članak 10. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-08/17-01/01 

URBROJ: 2178/27-17-3 

Dragalić, 03.08.2017.      

PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Mario Brađašević, v.r. 

 

 

10. 
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o 

javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i 

članka 34. Statuta Općine Dragalić („Službeni 

glasnik“ br. 3/17-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 

Općine Dragalić na 2. sjednici održanoj 03.08.2017. 

godine, donijelo je  

  

Pravilnik 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Pravilnikom uređuju postupci, pravila 

i uvjeti za nabavu roba i usluga čija je procijenjena 

vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) 

do 200.000,00 kuna i za nabavu radova procijenjene 

vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) 

do 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna 

nabava).  

Članak 2. 

Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne 

mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni 
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sukobe interesa u vezi s postupkom jednostavne 

nabave. 

Na sprječavanje sukoba interesa na 

odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o 

javnoj nabavi. 

 

II. NABAVA ROBA  I USLUGA 

PROCIJENJENE  VRIJEDNOSTI MANJE OD 

100.000,00 KUNA  I RADOVA 

PROCIJENJENE  VRIJEDNOSTI MANJE OD 

200.000,00 KUNA 

Članak 3. 

Nabava roba i usluga procijenjene 

vrijednosti  manje od 100.000,00 kuna, provodi se 

izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s 

jednim gospodarskim subjektom. 

Nabava radova procijenjene vrijednosti 

manje od 200.000,00 kuna, provodi se izdavanjem 

narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim 

gospodarskim subjektom. 

Narudžbenica obvezno sadrži podatke o 

izdavatelju narudžbenice, gospodarskom subjektu – 

dobavljaču, vrsti roba/radova/usluga koje se 

nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, 

količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena.  

Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.  

Ugovor obvezno sadrži podatke o naručitelju 

i isporučitelju robe/izvođaču radova/pružatelju 

usluge vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz 

detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, 

jediničnih cijena te ukupnih cijena, rokovima 

završetka isporuke robe, izvođenja radova, pružanju 

usluge i načinu i dinamici plaćanja, te ostalim bitnim 

sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim 

odnosima.  

 Ugovor potpisuje Općinski načelnik. 

 
III. NABAVA ROBA I USLUGA PROCIJENJENE 

VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 

100.000,00 KUNA I RADOVA 

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE 

ILI VEĆE OD 200.000,00 KUNA 

Članak 4. 

Nabavu roba i usluga procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna i 

nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili 

veće od 200.000,00 kuna, naručitelj provodi 

objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim 

stranicama Općine. 

U pozivu na dostavu ponuda obvezno se 

navodi detaljan opis predmeta nabave te svi zahtjevi 

i uvjeti vezani za predmet nabave, kriteriji koji će se 

primjenjivati za kvalitativni odabir gospodarskog 

subjekta (osnove za isključenje, kriteriji za odabir 

gospodarskog subjekta-uvjeti sposobnosti), kriterij 

za odabir ponude, bitni i posebni uvjeti za izvršenje 

ugovora te svi drugi potrebni podaci, dokumenti i 

informacije koje gospodarskom subjektu omogućuju 

izradu i dostavu ponude.  

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 8 

dana od dana objavljivanja poziva za dostavu 

ponuda. 

Članak 5. 

Iznimno od odredbe članka 4. ovog 

Pravilnika, ovisno o prirodi predmeta  nabave i 

razini tržišnog natjecanja, nabavu roba i usluga 

procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

100.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, 

naručitelj može provesti pozivom na dostavu ponude  

jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru 

u slučajevima: 

- nabave usluga od ponuditelja čiji se 

odabir predlaže zbog specijalističkih 

stručnih znanja i posebnih okolnosti 

(konzultantske usluge, specijalističke 

usluge, tehnički razlozi i slično), 

- nabave robe zbog posebnih okolnosti ili 

po posebnim uvjetima,  

- kada zbog umjetničkih razloga i/ili 

razloga povezanih sa zaštitom 

isključivih prava ugovor može izvršiti 

samo jedan određeni ponuditelj, 

- nabave usluga vještaka, konzultantskih 

usluga, konzervatorskih usluga, 

- kada nije dostavljena nijedna ponuda, a 

postupak jednostavne nabave se 

ponavlja, 

- žurne nabave uzrokovane događajima 

koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti. 

Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje 

jednom gospodarskom subjektu u iznimnim 

slučajevima iz prethodnoh stavka ovog članka ne 

objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja. 

 

Članak 6. 

Postupke jednostavne nabave priprema i 

provodi stručno povjerenstvo za jednostavnu 

nabavu. 

Stručno povjerenstvo priprema i objavljuje 

poziv za dostavu ponuda, zaprima i otvara ponude, 

pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i 

zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda, te o tome 

sastavlja zapisnik, predlaže donošenje odluke o 

odabiru/poništenju postupka. 

Stručno povjerenstvo imenuje općinski 

načelnik. 

Jedan član stručnog povjerenstva mora imati 

važeći certifikat u području javne nabave. 
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Članak 7. 

Za jednostavnu nabavu roba i usluga 

procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

100.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, 

naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti 

obvezne razloge isključenja i kriterije za odabir 

gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) 

propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

Potvrde, dokumenti, izjave i druga dokazna 

sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje 

nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje 

kriterija za odabir ponuditelji mogu dostaviti u 

neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra 

se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

 

Članak 8. 

Za jednostavne nabave roba i usluga 

procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

100.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, 

naručitelj u postupku nabave može od gospodarskih 

subjekata tražiti jamstvo za uredno ispunjenje 

ugovora i jamstvo za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku na koje se na odgovarajući način 

primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 

Članak 9. 

Za jednostavnu nabavu  roba i usluga 

procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

100.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna na 

sadržaj i način izrade ponuda na odgovarajući se 

način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

           Ponude se zaprimaju na dokaziv način 

(neposrednom predajom, putem ovlaštenog 

pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuću 

kurirske službe.) 

Zaprimljene ponude upisuju se u upisnik o 

zaprimanju ponuda. 

Otvaranje ponuda može biti javno. 

Stručno povjerenstvo pregledava, ocjenjuje i 

rangira ponude prema kriteriju za odabir ponude te o 

tome sastavlja zapisnik. 

 

Članak 10. 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili 

ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ako se kao kriterij koristi ekonomski 

najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu 

se koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom 

nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, 

estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, 

operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili 

rok izvršenja, jamstveni rok i drugo. 

 

 

Članak 11. 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i 

ocjene ponuda donosi odluku o odabiru 

najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za 

odabir ponude. 

Za odabir ponude je dovoljna jedna pristigla 

ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima 

naručitelja. 

            Rok za donošenje odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude je 15 dana od isteka roka za 

dostavu ponuda.  

Obavijest o odabiru ponude, zajedno s 

preslikom zapisnika o otvaranjum pregledu i ocjeni 

ponuda s prijedlogom odabira ponude, dostavlja se 

bez odgode svakom poniditelju na dokaziv način. 

Obavijest o poništenju postupka nabave 

dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.  

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 Članak 12. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasniku, a objaviti će 

se i na web stranici Općine.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 406-01/17-01/02 

URBROJ: 2178/27-17-2 

Dragalić, 03.08.2017. 

PREDSJEDNIK 

      OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Mario Brađašević, v.r. 

 

 

11. 
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o 

zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10)  

i članka 34. Statuta Općine Dragalić («Službeni gla-

snik» broj 3/17- pročišćeni tekst) OPĆINSKO VI-

JEĆE OPĆINE DRAGALIĆ  na 2. sjednici održanoj 

03.08.2017. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i 

Plana zaštite od požara općine Dragalić 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Dragalić usvaja 
Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplo-

zije i Plan zaštite od požara općine Dragalić izrađene 

od strane «IN konzalting» d.o.o., Baranjska 18, Sla-

vonski Brod, na koje je ishođeno mišljenje o uskla-

đenosti s pozitivnim propisima iz tog područja od 
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Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave 

Brodsko-posavske, Broj: 511-11-04-9/4-4644/1-17 

od 27. lipnja 2017. godine.  

 

Članak 2. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DRAGALIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA: 214-01/17-02/01 

URBROJ: 2178/27-17-9 

Dragalić, 03.08.2017. 

PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Mario Brađašević, v.r. 
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"SLUŽBENI GLASNIK" 

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DRAGALIĆ 

 

Glavni i odgovorni urednik: općinski načelnik Zvonimir Karlik 

Glasilo izlazi prema potrebi. 

 


