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1.

2.

Općinsko vijeće Općine Draž,
na svojoj 09. sjednici održanoj dana 17.
ožujka 2010. godine, sukladno članku 32.
stavak 2. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu («NN» broj: 152/08, a temelju
članka 19. Statuta Općine Draž («Službeni
glasnik» Općine Draž, broj 03/09),
donijelo je slijedeću:

Općinsko vijeće Općine Draž,
na svojoj 09. sjednici održanoj dana 17.
ožujka 2010. godine, na temelju članka 19.
Statuta Općine Draž («Službeni glasnik»
Općine Draž, broj 03/09), donijelo je
slijedeću

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vl. RH za područje Općine Draž
I.
Poništava se javni natječaj za
zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Općine Draž, objavljen u tisku «Glas
Slavonije» od 17. veljače 2010. godine.
II.
Natječaj se poništava radi
neujednačenosti stanja čestica na terenu i u
zemljišnim knjigama te nemogućnosti
uvođenja novih zakupnika u posjed
zemljišta, konkretno u katastarskoj općini
Topolje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja.

Klasa:320-02/10-01/03
Urbroj: 2100/04-02/10-03
Draž, 17. ožujka 2010. god.

ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije
vodovodne mreže za brdo Batina
I.
Odobrava se izrada projektne
dokumentacije vodovodne mreže za brdo
Batina.
II.
Sredstva za izradu projektne
dokumentacije vodovodne mreže za brdo
Batina, dobivena su iz Proračuna Osječkobaranjske županije.
III.
Zadužuje se načelnik Općine
Draž za sprovođenje točke I. I II ove
Odluke.

Klasa: 325-10/10-01/01
Urbroj: 2100/04-02/10-01
Draž, 17. ožujka 2010. god.

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA VIJEĆA
Stjepan Martinov, dr.vet.med.

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA VIJEĆA
Stjepan Martinov, dr.vet.med.
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3.

4.

Općinsko vijeće Općine
Draž, na svojoj 09. sjednici održanoj dana
17. ožujka 2010. godine, na temelju članka
19. Statuta Općine Draž («Službeni
glasnik» Općine Draž, broj 03/09),
donijelo je slijedeću

Temeljem članka 13. stavak
4. Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine» broj: 110/07, 125/08) Općinsko
vijeće Općine Draž, na svojoj 09. sjednici
održanoj dana 17. ožujka 2010. godine, na
temelju članka 19. Statuta Općine Draž
(«Službeni glasnik» Općine Draž, broj
03/09), donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije
Trga u Batini
I.
Odobrava se izrada projektne
dokumentacije Trga u Batini.
II.
Sredstava za izradu projektne
dokumentacije Trga u Batini, osigurati će
se u Proračunu Općine Draž za 2010.
godinu.
III.
Zadužuje se načelnik Općine
Draž za sprovođenje točke I. I II. Ove
Odluke.

Klasa: 361-01/10-01/02
Urbroj: 2100/04-02-10-04
Draž, 17. ožujka 2010. god.

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA VIJEĆA
Stjepan Martinov, dr.vet.med.

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za
sanaciju ceste u poslovnoj zoni Gajić
i ceste u Gajić Planini
I
Općinsko vijeće Općine Draž
donosi odluku o početku postupka javne
nabave.
II
- Javni naručitelj postupka
javne nabave jeste Općina Draž,
- Predmet nabave je
rekonstukcija prometnice u poduzetničkoj
zoni Gajić, te izgradnja makademske ceste
u Gajić – Planini,
- Procjena vrijednosti nabave
iznosi cca 450.000,00 kuna.
- Izvor planiranih sredstava
je Proračun Općine Draž.
- Odabrani postupak javne
nabave: otvoreni postupak.
- Ovlašteni naručitelj i
predstavnik postupka javne nabave:
načelnik Općine Draž.
III
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja.
Klasa: 340-03/10-01/03
Urbroj: 2100/04-02/10-01
Draž, 17. ožujka 2010. god.
ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA VIJEĆA
Stjepan Martinov, dr.vet.med.
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5.
Općinsko vijeće Općine Draž
na svojoj 10. sjednici održanoj 20. travnja
2010. godine, temeljem članka 61. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), te temeljem članka 19.
Statuta Općine Draž («Službeni glasnik»
Općine Draž, broj: 03/09), donijelo je
slijedeću
ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA
ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA
PODRUČJU OPĆINE DRAŽ

I.
Raspisuju se izbori za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine
Draž:
- Za Vijeće mjesnog odbora Draž
- Za Vijeće mjesnog odbora Gajić
- Za Vijeće mjesnog odbora Topolje
- Za Vijeće mjesnog odbora Duboševica
- Za Vijeće mjesnog odbora Batina
- Za Vijeće mjesnog odbora Podolje
II.
U Vijeće mjesnog odbora bira
se 7 (sedam ) članova.

III.
Za dan provedbe izbora
određuje se NEDJELJA 23. SVIBNJA
2010. godine.
IV.
Danom donošenja ove Odluke,
prestaje mandat dosadašnjim članovima
Vijeća mjesnih odbora.
V.
Članovi vijeća mjesnog odbora
biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a

na postupak izbora shodno se primjenjuju
odredbe Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
Glasniku Općine Draž.

Klasa: 013-03/10-01/01
Urbroj: 2100/04-02/10-02
Draž, 20. travnja 2010. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Pfaf, dipl.ing.
6.
Općinsko vijeće Općine Draž
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.
travnja 2010. godine, temeljem članka 133.
stavak 1. Zakona o sudovima («Narodne
novine» broj: 150/05, 16/07, 113/08 i
153/09), i članka 19. Statuta Općine Draž
(«Službeni glasnik» Općine Draž broj:
03/09, donijelo je slijedeći:

PRIJEDLOG
kandidata za suce porotnike Općinskog
suda u Belom Manastiru
sa područja Općine Draž
I.
Radi imenovanja sudaca
porotnika Općinskog suda u Belom
Manastiru, s područja Općine Draž,
predlažu se slijedeći kandidati:
1. Ana Lazić, Draž, Vladimira
Nazora 34
2. Gabrijela Šovakov, Draž, Braće
Radića 33
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3. Kristina Šipoš, Batina, Vladimira
Nazora 49
II.
Općinsko vijeće Općine Draž
predlaže kandidate sukladno članku 131.
stavak 1 Zakona o sudovima, te sukladno
tome kandidati za suce porotnike
ispunjavaju slijedeće posebne uvjete za
obavljanje ove dužnosti:
-

hrvatsko državljanstvo,

-

punoljetnost

-

biti dostojan obnašanja
dužnosti suca porotnika.
III.

Ovaj prijedlog stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Draž.

EN -2/10
predmet nabave: IZGRADNJA
MAKADAMSKE CESTE U GAJIĆU
I.
Za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja u provedenom postupku javne
nabave :
- broj nadmetanja:
N16-M-111242-240310 25.ožujka 2010.god.
- naručitelj: OPĆINA
DRAŽ, Braće Radić 58, 31305 Draž,
zastupana po općinskom načelniku Stipanu
Šašlinu, dipl.ing
- predmet nabave:
IZGRADNJA MAKADAMSKE CESTE U
GAJIĆU
- vrsta provedenog
postupka, zakonska osnova NABAVA
MALE VRIJEDNOSTI, OTVORENI
POSTUPAK; Odluka o početku
postupka-proračunska sredstva Općine
Draž
- procijenjena vrijednost
nabave: 100,000.00 kn (bez PDV-a)

Klasa: 711-01/10-01/01
Urbroj: 2100/04-02/10-02
Draž, 20. travnja 2010. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Pfaf, dipl.ing.
7.
Općinsko vijeće Općine Draž
na svojoj 10. sjednici, održanoj 20. travnja
2010. godine, temeljem članka 85. i članka
86. Zakona o javnoj nabavi (NN,
broj:110/07., 125/08.-pročišćeni tekst), te
temeljem članka 19. Statuta Općine Draž,
(«Službeni glasni» Općine Draž, broj:
03/09) donosi slijedeću

- broj objave u
Elektroničkom oglasniku javne nabave
NN:
1. N-16-M-111242-240310 broj
objave
2. N-19-M111737-290310 ispravak
objave
3. Evidencijski broj nabave EN-2/10
- evidencijski broj: EN -2/10
- podaci o objavi o javnoj
nabavi:- poziv na nadmetanje objavljen
25.03.2010.
- ispravak objave 30.03.2010.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
u postupku javne nabave

- Broj zaprimljenih
ponuda i nazivi ponuditelja:
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1. GRAVIA d.o.o, Osijek,
Gundulićeva 65,
92.100,00 kn (bez PDV-a)
2. BINDER d.o.o, Osijek,
Donjodravska obala 63,
63.150,00 kn (bez PDV-a)
3. OSIJEK KOTEKS d.d., Osijek
,Šamačka 11,
97.087,50
kn (bez PDV-a)
4. VUKA d.d., Osijek, Stjepana
Radića 8,
83.025,00 kn (bez PDV-a)
5. GRADNJA d.o.o, Osijek, Ribarska
1,
79.827,00 kn
(bez PDV-a)
6. EKO-GRADNJA d.o.o, Darda,
N.Š. Zrinskog 76
75.999,50
kn (bez PDV-a)
Određuje se :
Ponuditelj: EKOGRADNJA d.o.o, Darda, N.Š.
Zrinskog 76
Cijena odabrane ponude:
75.999,50 kn (bez PDV-a)

II.
Rok mirovanja sukladno
odredbama članka 130 . stavak 3. Zakona o
javnoj nabavi (NN, broj 110/07, 125/08pročišćeni tekst) iznosi 5 dana od
računajući od dana propisanog u članku
147. stavak 2. točka 3. ZJN (primitka
odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom
pravu iz javne nabave u odnosu na
postupak pregleda i ocjene sposobnosti te
postupak pregleda, ocjene i odabira
ponude), te u tom roku naručitelj ne smije
potpisati ugovor o javnoj nabavi ili
pristupiti njegovu izvršenju.

III.
Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno članku 147 ZJN-a,
žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave, a predaje
naručitelju, najmanje u tri primjerka, u
roku od 3 dana iz razloga navedenih u
članku 147. stavka 2 ZJN.
Jedan primjerak žalbe
istodobno se podnosi i Državnoj komisiji
za kontrolu postupaka javne nabave.
IV.
Ova odluka stupa na snagu
odmah, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Draž.
O b r a z l o ž e nj e
Općinsko vijeće Općine Draž na
svojoj desetoj sjednici održanoj 20.travnja
2010.godine donijelo je odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnom
postupku javne nabave :IZGRADNJA
MAKADAMSKE CESTE U GAJIĆU
Kriterij odabira je : najniža
cijena. U predmetnom postupku pristiglo
je šest ponuda:
Obzirom kako Binder d.o.o.
nije ispunio sve uvjete propisane
dokumentacijom za nadmetanje, odnosno
nije priložio sva tražena jamstva, te je
priložio probušenu garanciju, sukladno
članku 84.stavak 1.točka 5. ZJN-i, ponuda
Bindera d.o.o. kao najniža je isključena.
Rangiranjem ponuda prihvaćena je
slijedeća ponuda po kriteriju najniže cijene
koja je ispunila sve zahtjeve propisane
dokumentacijom za nadmetanje i u skladu
s Zakonom o javnoj nabavi. Za
najpovoljnijeg ponuditelja određuje se
EKO-GRADNJA d.o.o, Darda, N.Š.
Zrinskog 76 u iznosu od 75.999,50 kn
(bez PDV-a) .
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Klasa:340-03/10-01/03
Urbroj: 2100/04-02/10-02
Draž, 20. travnja 2010. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Pfaf, dipl.ing.

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva na
stanovima u vlasništvu Općine Draž u
korist Republike Hrvatske radi
darovanja stanova u vlasništvo
branitelja, te članovima obitelji
poginulih, zatočenih ili nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata

8.
I.
Općinsko vijeće Općine Draž
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.
travnja 2010.godine, temeljem članka 19
Statuta Općine Draž, («Službeni glasnik»
Općine Draž, broj: 03/09) donosi slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Daje se suglasnost na zahtjev
Općine Kneževi Vinogradi za prijenos
vlasništva na nekretninama kako slijedi:
- zk.ul.629 kč.br. 1899 u k.o.
Kotlina u cijelosti,
s dosadašnjeg vlasnika, na
Općinu Kneževi Vinogradi.

Klasa: 940-01/10-01/02
Urbroj: 2100/04-02/10-02
Draž, 20. travnja 2010. god.

U vlasništvo Republike
Hrvatske prenijet će se oni stanovi za koje
branitelji te članovi obitelji poginulih,
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata podnesu zahtjev za
darovanje stana, za koji su na dan
1.kolovoza 2005.godine evidentirani kao
korisnici i u njima prebivaju.
II.
Zahtjev za darovanje stana u
vlasništvu Općine Draž podnosi se
Ministarstvu regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva sukladno
uvjetima utvrđenim Uredbom o darovanju
stanova i kuća u vlasništvu Republike
Hrvatske na područjima posebne državne
skrbi hrvatskim braniteljima, te članovima
obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
(NN broj 94/05, 153/05).
III.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Pfaf, dipl.ing.

Zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel za provođenje ove Odluke.
IV.

9.
Općinsko vijeće Općine Draž
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20.
travnja 2010. godine, temeljem članka 19
Statuta Općine Draž, («Službeni glasnik»
Općine Draž, broj: 03/09) donijelo je
slijedeću:

Za potpis odgovarajućeg akta
o prijenosu vlasništva na stanovima koji su
predmet ove Odluke ovlašćuje se u ime
Općine načelnik Općine Draž.
VI.
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Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Draž.

Klasa: 940-01/10-01/03
Urbroj: 2100/04-02/10-01
Draž, 20. travnja 2010. god
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Pfaf, dipl.ing.

10.
Općinsko vijeće Općine Draž
na svojoj 10. sjednici, održanoj 20. travnja
2010. godine, temeljem članka 85. i članka
86. Zakona o javnoj nabavi (NN,
broj:110/07., 125/08.-pročišćeni tekst), te
temeljem članka 19. Statuta Općine Draž,
(«Službeni glasnik» Općine Draž, broj:
03/09), donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
u postupku javne nabave
EN -1/10
predmet nabave: REKONSTRUKCIJA
PROMETNICE
U PODUZETNIČKOJ ZONI U
GAJIĆU
I.
Za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja u provedenom postupku javne
nabave :
- broj nadmetanja:
N16-M-111185-240310 25.ožujka
2010.god.
- naručitelj: OPĆINA
DRAŽ, Braće Radić 58, 31305 Draž,
zastupana po općinskom načelniku
Stipanu Šašlinu, dipl.ing

- predmet nabave:
REKONSTRUKCIJA PROMETNICE U
PODUZETNIČKOJ ZONI U GAJIĆU
- vrsta provedenog
postupka, zakonska osnova NABAVA
MALE VRIJEDNOSTI, OTVORENI
POSTUPAK; Odluka o početku
postupka-proračunska sredstva Općine
Draž
- procijenjena vrijednost
nabave: 195,000.00 kn (bez PDV-a)
- broj objave u
Elektroničkom oglasniku javne nabave
NN:
1. N-16-M-111185-240310 poziv na
nadmetanje
2. N-19-M-111736-290310 objava o
ispravku
3. Evidencijski broj nabave EN-1/10
- evidencijski broj: EN -1/10
- podaci o objavi o javnoj
nabavi:- poziv na nadmetanje objavljen
25.03.2010.
- ispravak objave 30.03.2010.
- Broj zaprimljenih
ponuda i nazivi ponuditelja:
1. GRAVIA d.o.o, Osijek,
Gundulićeva 65,
178.690,70 (bez PDV-a)
2. BINDER d.o.o, Osijek,
Donjodravska obala 63,
160.021,33(bez PDV-a)
3. OSIJEK KOTEKS d.d., Osijek
,Šamačka 11,
194.103,24(bez
PDV-a)
4. VUKA d.d., Osijek, Stjepana
Radića 8,
185.392,45(bez PDV-a)
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IV.
5. GRADNJA d.o.o, Osijek, Ribarska
1,
165.202,12(bez
PDV-a)

6. EKO-GRADNJA d.o.o, Darda,
N.Š. Zrinskog 76 183.221,85(bez
PDV-a)
Određuje se :
Ponuditelj: GRADNJA
d.o.o, Osijek, Ribarska 1
Cijena odabrane ponude:
165.202,12 (bez PDV-a)
II.
Rok mirovanja sukladno
odredbama članka 130 . stavak 3. Zakona o
javnoj nabavi (NN, broj 110/07, 125/08pročišćeni tekst) iznosi 5 dana od
računajući od dana propisanog u članku
147. stavak 2. točka 3. ZJN (primitka
odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom
pravu iz javne nabave u odnosu na
postupak pregleda i ocjene sposobnosti te
postupak pregleda, ocjene i odabira
ponude), te u tom roku naručitelj ne smije
potpisati ugovor o javnoj nabavi ili
pristupiti njegovu izvršenju.
III.

Ova odluka stupa na snagu
odmah, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Draž.
O b r a z l o ž e nj e
Općinsko vijeće Općine Draž
na svojoj desetoj sjednici održanoj
20.travnja 2010.godine donijelo je odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u
predmetnom postupku javne nabave
:Rekonstrukcija prometnice u
poduzetničkoj zoni u Gajiću.
Kriterij odabira je : najniža
cijena. U predmetnom postupku pristiglo
je šest ponuda:
Obzirom kako Binder d.o.o.
nije ispunio sve uvjete propisane
dokumentacijom za nadmetanje, probušena
garancija za ozbiljnost ponude , te nije
priložio sva tražena jamstva, sukladno
članku 84.stavak 1, točka 5, ponuda
Bindera d.o.o. kao najniža je isključena.
Rangiranjem ponuda prihvaćena je
slijedeća ponuda po kriteriju najniže cijene
koja je ispunila sve zahtjeve propisane
dokumentacijom za nadmetanje i u skladu
s Zakonom o javnoj nabavi. Za
najpovoljnijeg ponuditelja određuje se
GRADNJA d.o.o, Osijek, Ribarska 1, u
iznosu od 165.202,12 (bez PDV-a).

Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno članku 147 ZJN-a,
žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave, a predaje
naručitelju, najmanje u tri primjerka, u
roku od 3 dana iz razloga navedenih u
članku 147. stavka 2 ZJN.
Jedan primjerak žalbe
istodobno se podnosi i Državnoj komisiji
za kontrolu postupaka javne nabave.

Klasa: 340-03/10-01/03
Urbroj: 2100/04-02/10-03
Draž, 20. travnja 2010. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Pfaf, dipl.ing.
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«Službeni glasnik» Općine Draž, službeno glasilo Općine Draž
Izdaje: Općina Draž
Za izdavača: Stipan Šašlin, dipl.ing., načelnik Općine Draž
Uredništvo: Općina Draž, Braće Radića 58, Telefon: 736-100
Grafika priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Draž
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