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BROJ 6/2018

91.
Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 34. Statuta općine Dragalić (“Službeni glasnik” br. 3/18)
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 10. sjednici održanoj 06.12.2018. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća,
i drugih radnih tijela
Članak 1.
U Odluci o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i drugih radnih tijela (“Službeni
glasnik” br. 11/06, 6/09 i 3/18) u članku 1. stavku 4. riječi “protekom svakog tromjesečja” zamjenjuju se
riječju “mjesečno”.
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: 121-02/18-01/01
URBROJ: 2178/27-18-4
Dragalić, 06.12.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.
__________________________________________________________________________________
92.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 3/18) OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRAGALIĆ na svojoj 10. sjednici održanoj 06.12.2018. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o donaciji Općoj bolnici Nova Gradiška
I.
U Odluci o donaciji Općoj bolnici Nova Gradiška (”Službeni glasnik” br. 5/18) u točki I. stavku 1. iznos
“51.312,50” zamjenjuje se iznosom “31.875,00”.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
“Sredstva su namjenjena Odjelu za dijalizu za nabavu defibrilatora MINDRAY BENEHEART D3 sa
pripadajućim priborom i opremom.”
II.
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Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku”.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 053-01/18-01/06
URBROJ: 2178/27-18-5
Dragalić, 06.12.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.
_______________________________________________________________________________________
93.
Na temelju članka 34. Statuta općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 3/18) OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na svojoj 10. sjednici održanoj 06.12.2018. godine, donosi
ODLUKU
o donaciji Gimnaziji Nova Gradiška
I.
Prihvaća se zamolba za donaciju i odobrava isplata iz proračunskih sredstva
Gimnaziji Nova Gradiška u iznosu 6.000,00 kn za nabavu informatičke opreme.
II.
Iznos donacije uplatit će se na žiro račun Gimnazije Nova Gradiška HR57 2340009
1800012004 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb.
III.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku”.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 053-01/18-01/07
URBROJ: 2178/27-18-3
Dragalić, 06.12.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.
_______________________________________________________________________________________
94.
Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i
članka 34. Statuta Općine Dragalić ( „Službeni glasnik“ broj 3/18) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
DRAGALIĆ na sjednici održanoj 06.12.2018. godine, donosi
ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade
Članak 1.
Vrijednost boda (B) komunalne naknade određuje se u visini od 2,04 kuna po četvornome metru (m²) korisne
površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Dragalić.
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Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju vrijednosti boda za izračun visine
komunalne naknade po m2 („Službeni glasnik“ broj 4/01).
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/18-02/01
URBROJ: 2178/27-18-2
Dragalić, 06.12.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.
_______________________________________________________________________________________
95.
Na temelju odredbi članka 34. Statuta Općine Dragalić (Službeni glasnik broj 3/18), a u svezi s člankom 29.
stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3.
»Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar
mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom
zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“
br. 96/17, 53/18) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 10. sjednici održanoj 06.12.2018. godine
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Završavanje nezavršenog dijela zgrade vatrogasnog doma u Dragaliću“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost investitoru - Općini Dragalić za provedbu projekta “Završavanje
nezavršenog dijela zgrade vatrogasnog doma u Dragaliću.
Članak 2.
Projekt iz čl.1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu tipa operacije TO 2.1.2 Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu referentni br.: 02/18-2-1-2 koji je objavio
LAG Zapadna Slavonija, a u svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini prilog III - Opis projekta koji sadrži ključne informacije o projektu, a sukladno
definiranim uvjetima prihvatljivosti projekata u okviru objavljenog natječaja za provedbu operacije 2.1.2.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 402-07/18-01/07
URBROJ: 2178/27-18-2
Dragalić, 06.12.2018
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r.
_______________________________________________________________________________________
96.
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o osnivanju Savjeta mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka
34. Statuta Općine Dragalić („Službeni glasnik“ broj 3/18), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ, na
10. sjednici održanoj 06.12.2018. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Dragalić (u daljnjem tekstu: Savjet mladih),
sastav način i postupak izbora članova i njihovih zamjenika, djelokrug rada, način financiranja rada i
programa, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Dragalić (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih i javni život Općine Dragalić.
Mladi, u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Dragalić, koji u
trenutku podnošenja kandidature za članstvo u savjet mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina
života.
II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA MLADIH
Članak 4.
Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Članak 5.
Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.
Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva za isticanje
kandidatura.
Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na web stranici Općine Dragalić i oglasnoj ploči, najmanje
tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.
Članak 6.
Javni poziv za isticanje kandidatura mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura,
rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata te izbor članova ili zamjenika članova Savjeta mladih.
Članak 7.
Kandidature za članove i njihove zamjenike temeljem javnog poziva iz članka 5. ove Odluke, ističu udruge
koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih
organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
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Ako je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 10 mladih.
Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovog članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta
mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Članak 8.
Kandidature za članove i zamjenike članova savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i
imenovanja (u daljnjem tekstu: Komisija) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.
Kandidatura iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište)
- obrazloženje kandidature.
Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz članka 7. stavka 2. ove Odluke, kandidatura
mora, osim podataka iz stavka 2. podstavka 2. i 3. ovog članka, sadržavati i podatke o svim predlagateljima
(ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).
Članak 9.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija obavlja provjeru
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava,
sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće i popis iz stavka 1. ovog članka Komisija dostavlja Općinskom vijeću te ih objavljuje na web
stranicama Općine Dragalić.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na popisu navodi prema
redoslijedu zaprimljenih prijava.
Popis važećih kandidatura sadrži:
- naziv predlagatelja
- ime i prezime kandidata
- datum i godinu rođenja kandidata.
Članak 10.
Općinsko vijeće, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Članak 11.
Općinsko vijeće bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i postupku
propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Dragalić.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.
Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang-listi dobivenih glasova.
U slučaju da 5. i slijedeći kandidat/i na rang-listi ostvare jednak broj glasova, izbor među tim kandidatima se
ponavlja na istoj sjednici.
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
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Članak 12.
Rezultati glasovanja za članove i zamjenike članova objavljuju se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine
Dragalić.
III. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 13.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
Prestankom mandata člana Savjeta mladih mandat prestaje i zamjeniku člana savjeta mladih.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:
- na osobni zahtjev
- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci.
Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina života, nastavlja s radom u Savjetu
mladih do isteka mandata na koji je izabran.
Članak 14.
Ako se prije isteka mandata broj članova Savjeta mladih spusti ispod 2/3 broja iz članka 4. stavka 1. ove
Odluke, Općinsko vijeće provest će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je
prestalo biti članom Savjeta mladih primjenjujući odredbe glave II. Ove Odluke.
Mandat članova Savjeta mladih izabranih u postupku dodatnog izbora traje do isteka mandata članova
Savjeta mladih koji su izabrani u postupku redovitog izbora.
Članak 15.
Općinsko vijeće će raspustiti Savjet mladih ako Savjet mladih ne održi sjednicu duže od šest mjeseci.
IV. KONSTITUIRANJE, DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH
Članak 16.
Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih.
Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Na prvoj sjednici, članovi Savjeta mladih biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
većinom glasova svih članova.
Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na web stranicama Općine Dragalić.
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće objavit će na novi javni
poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
Članak 17.
U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog
vijeća koja su od interesa za mlade;
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u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od
značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih
na području Općine Dragalić te način rješavanja navedenih pitanja, raspravu o pojedinim pitanjima
od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Dragalić te način rješavanja
navedenih pitanja,
putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine
Dragalić,
sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja
i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje
programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje mladih, međusobnu
suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama
civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću programa rada Savjeta mladih,
po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Dragalić na sjednice Savjeta mladih,
potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i
za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja
organizacija mladih i za mlade,
obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 18.
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3
članova Savjeta mladih.
Članak 19.
Način rada Savjeta mladih pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Članak 20.
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.
Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik.
Zamjenik ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Članak 21.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih:
- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih
- predstavlja Savjet mladih prema Općini Dragalić i prema trećim osobama
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovom Odlukom i Poslovnikom o
radu savjeta mladih.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.
Članak 22.
Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Općine Dragalić
te Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s te
dužnosti i izbor novog predsjednika Savjeta mladih.
Postupak razrješenja predsjednika Savjeta mladih pokreće se natpolovičnom većinom glasova svih članova
Savjeta mladih.
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Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 1. ovog
članka, Općinsko vijeće može pisanim putem, u suglasju s odredbama Poslovnika o radu Savjeta mladih,
uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.
Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Općine
Dragalić te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta
mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s te dužnosti i izbor novog zamjenika predsjednika
Savjeta mladih.
Članak 23.
Odluka o razrješenju predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih donosi se većinom
glasova svih članova Savjeta mladih.
Članak 24.
Savjet mladih može imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja te
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
Članak 25.
Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.
Programom rada iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelj pojedinih
aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.
Članak 26.
Program rada Savjet mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja
financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim
financijskim sredstvima za te namjene u proračunu Općine Dragalić.
Članak 27.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu.
V. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 28.
Općina Dragalić osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih kao i prostor za održavanje sjednica.
Za svoj rad članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu.
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Općine Dragalić na temelju
odobrenog programa rada Savjeta mladih.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić
(„Službeni glasnik“ broj 4/08).
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/18-01/01
URBROJ: 2178/27-18-2
Dragalić, 06.12.2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brađašević, v.r
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SLUŽBENI GLASNIK, PETAK, 7. 12. 2018.

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
91. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća,
i drugih radnih tijela-------------------------------------------------------------------------------------- 1
92. Odluka o izmjenama Odluke o donaciji Općoj bolnici Nova Gradiška--------------------------- 1
93. Odluka o donaciji Gimnaziji Nova Gradiška--------------------------------------------------------- 2
94. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade------------------------------------------------------- 2
95. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Završavanje nezavršenog dijela zgrade
vatrogasnog doma u Dragaliću“------------------------------------------------------------------------- 3
96. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Dragalić------------------------------------------------ 4

„SLUŽBENI GLASNIK“
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DRAGALIĆ
Glavni i odgovorni urednik: općinski načelnik Zvonimir Karlik
Glasilo izlazi prema potrebi

