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1.

Temeljem članka 61a stavak
2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine“ broj: 19/13-pročišćeni tekst) i
članka 14. Statuta Općine Draž („Službeni
glasnik“ Općine Draž broj: 01/13),
Općinsko vijeće Općine Draž na svojoj 09.
sjednici održanoj dana 16. travnja 2014.
godine donosi slijedeću
ODLUKU
O raspisivanju izbora za vijeće Mjesnih
odbora
Općine Draž
I.
Raspisuju se izbori za Vijeće
Mjesnih odbora na području Općine Draž i
to za:
1. Mjesni odbor Draž,
2. Mjesni odbor Batina,
3. Mjesni odbor Gajić,
4. Mjesni odbor Duboševica,
5. Mjesni odbor Topolje,
6. Mjesni odbor Podolje.
II.
Za dan raspisivanja izbora
određuje se 25. Svibnja 2014. Godine,
III.
Ova Odluka stupa na snagu
danom objave u „Službenom glasniku“
Općine Draž.
KLASA: 013-01/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-08
Draž, 16. travnja 2014.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić
2.

Na temelju članka 61. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi

(Narodne novine br. 19/13-pročišćeni
tekst), odredbi Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12) i članka
14.
Statuta Općine Draž, („Službeni
glasnik“ Općine Draž broj: 01/13),
općinsko vijeće Općine Draž, na svojoj 09.
sjednici održanoj dana 16. travnja 2014.
godine, donijelo je slijedeću:
ODLUKU
o provedbi izbora za članove vijeća
Mjesnih odbora na području Općine
Draž
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju
pravila provedbe izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Draž
koja se prema odgovarajućoj primjeni
izbornog zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave i statuta Općine uređuju
sukladno
posebitostima
mjesne
samouprave.
Na ostala pitanja pripreme i
provedbe izbora članova vijeća mjesnih
odbora Općine Draž neposredno se
primjenjuju pravila propisana zakonom
kojim se uređuje provedba izbora za
članove vijeća predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave.
II. RASPISIVANJE IZBORA
Članak 2.
Izbore za članove vijeća
raspisuje Općinsko vijeće Općine Draž
odlukom kojom se
utvrđuje točan datum održavanja izbora, a
odluka o raspisivanju izbora dostavlja se
nadležnom izbornom povjerenstvu za
izbore članova vijeća mjesnih odbora.
Izbore za članove vijeća
mjesnog odbora Općine provodi izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća
mjesnog odbora koje imenuje Općinsko
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vijeće, prema odgovarajućoj primjeni
izbornog zakona o lokalnim izborima u
skladu sa statutom i ovom Odlukom.
Članak 3.
Članovi vijeća biraju se na
neposrednim izborima tajnim glasovanjem
razmjernim
izbornim sustavom.
Redovni se izbori održavaju, u
pravilu, treće nedjelje u svibnju mjesecu
svake četvrte godine.
Prijevremeni izbori održavaju
se i u slučaju ako načelnik raspusti vijeće
mjesnog odbora zbog učestalog kršenja
statuta, pravila mjesnog odbora ili
neizvršavanja povjerenih poslova.

- 30 potpisa birača u naselju preko 500
stanovnika.
Članak 5.
Nadležno
izborno
povjerenstvo će sastaviti i objaviti sve
pravovaljano predložene liste za izbor
članova vijeća mjesnog odbora za koje se
provode izbori, kao i zbirnu listu, na
oglasnim pločama mjesnih odbora u roku
48 sati od isteka roka propisanog za
postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Članak 6.
Članu vijeća mjesnog odbora
mandat prestaje prije isteka redovitog
četverogodišnjeg mandata u slijedećim
slučajevima:

III. KANDIDIRANJE
Članak 4.
Za člana vijeća mjesnog
odbora može se birati i biti biran hrvatski
državljanin s
navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora
za čije se vijeće
izbori provode.
Liste za izbor članova vijeća
predlažu političke stranke registrirane u
Republici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i
predlažu liste za izbor članova vijeća na
način propisan njihovim statutom, odnosno
posebnom odlukom donesenom na temelju
statuta.
Kada birači kao ovlašteni
predlagatelji predlažu kandidacijsku listu
za njenu
pravovaljanost dužni su prikupiti:
- 10 potpisa birača u naselju do 100
stanovnika,
- 15 potpisa birača u naselju od 101 do 200
stanovnika,
- 20 potpisa birača u naselju od 201 do 300
stanovnika,
- 25 potpisa birača u naselju od 301 do 500
stanovnika,

- ako podnese ostavku, danom dostave
pisane ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom
odlukom
potpuno
lišen
poslovne
sposobnosti,
danom pravomoćnosti odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
- ako mu prestane prebivalište na području
mjesnog odbora, danom prestanka
prebivališta, - ako mu prestane hrvatsko
državljanstvo,
danom
prestanka
državljanstva, sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo,
- smrću.
Članak 7.
Članu vijeća mjesnog odbora
koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje
dužnosti koja se smatra nespojivom,
mandat miruje za vrijeme trajanja
nespojive dužnosti, a
za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik
sukladno odredbama ove Odluke.
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Na
postupak
mirovanja
odnosno prestanak mandata u slučaju
nepoduzimanja
propisanih radnji o stavljanju mandata u
mirovanje člana vijeća mjesnog odbora,
primjenjuju
se odredbe izbornog zakona o mirovanju
odnosno prestanku mandata iz razloga
nespojivih
dužnosti predviđenih ovom Odlukom.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 8.
Tijela za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora su nadležno
izborno
povjerenstvo i birački odbori.
Izborno povjerenstvo ima
stalni i prošireni sastav utvrđen prema
mjerilima i uvjetima odgovarajuće
primjene izbornog Zakona, sukladno
statutu Općine i ovoj Odluci.
Članovi izbornog povjerenstva
i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici,
imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 9.
Nadležno izborno povjerenstvo
za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Općine Draž ima slijedeća prava i
dužnosti:
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih
odbora,
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za
rad izbornih tijela u mjesnim izborima
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i
provedbe izbora
4. nadzire financiranje izborne promidžbe
sukladno statutu ili/i odluci o provedbi
mjesnih izbora, te posebnom zakonu
5. obavlja sve tehničke pripreme za
obavljanje izbora za članove vijeća
mjesnih odbora
na svom području,

6. ovjerava očitovanje kandidata o
prihvaćanju kandidature za članove vijeća
mjesnih
odbora
7. objavljuje kandidacijske liste na temelju
pravovaljanog prijedloga, sastavlja i
objavljuje
zbirnu
listu
svih
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća
mjesnih
odbora,
8. određuje biračka mjesta na području
pojedinog mjesnog odbora,
9. nadzire rad biračkih odbora na biračkim
mjestima,
10. nadzire pravilnost izborne promidžbe
za izbor članova vijeća mjesnog odbora u
skladu
sa statutom ili/i odlukom o provedbi
mjesnih izbora i zakonom,
11. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja
na biračkim mjestima na području svakog
mjesnog odbora,
12. objavljuje rezultate izbora za članove
vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog
odbora,
13. utvrđuje je li osigurana odgovarajuća
zastupljenost predstavnika nacionalnih
manjina
u vijeću mjesnih odbora,
14. objavljuje rezultate izbora po biračkim
mjestima na području pojedinog mjesnog
odbora na internetskim stranicama
općine,
15. određuje članove stručnog tima za
obavljanje administrativnih i tehničkih
poslova, kao
i visinu naknade članova stručnog tima
prema kriterijima vrednovanja rada, ako je
naknada propisana statutom odnosno
odlukom o provedbi izbora za članove
vijeća
mjesnih odbora
16. obavlja poslove vezane uz financiranje
izborne promidžbe propisane posebnim
zakonom i obvezatnim uputama,
17. obavlja i druge poslove određene
zakonom.
V. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE
IZBORA
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Članak 10.
Sredstva
za
provođenje
redovnih i prijevremenih izbora za članove
vijeća osiguravaju se u proračunu Općine
Draž.
Sredstvima za provođenje
izbora u mjesnim odborima raspolaže
nadležno izborno
povjerenstvo.
Nadležno izborno povjerenstvo
ovlašteno je odrediti način korištenja
sredstava, te
provoditi
nadzor
nad
njihovom
raspodjelom i korištenjem.
VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 11.
Političke stranke, kandidati,
najmanje 30 birača ili 5% birača s područja
mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori, imaju pravo podnijeti prigovor
nadležnom izbornom
povjerenstvu za izbor članova vijeća
mjesnih odbora.
Članak 12.
Prigovori zbog nepravilnosti u
postupku kandidiranja i izbora članova
vijeća podnose se nadležnom izbornom
povjerenstvu za izbor članova vijeća
mjesnih odbora u roku 48 sati računajući
od isteka dana kada je izvršena radnja na
koji je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je
donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati
od isteka dana kada mu je dostavljen
prigovor, odnosno od dana kad su mu
dostavljeni izborni
materijali na koje se odnosi prigovor.
Članak 13.
Ako izborno povjerenstvo,
rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo
nepravilnosti koje su bitno utjecale na
rezultate izbora, poništit će radnje u tom
postupku i odrediti da se te
radnje ponove u roku koji mora osigurati
održavanje izbora na dan za koji su
raspisani.

Ako ne postoji mogućnost
ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1.
ovoga članka ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su
utjecale na rezultat izbora,
izborno povjerenstvo poništit će izbore i
odrediti rok u kojem će se održati
ponovljeni izbori.
Članak 14.
Protiv
rješenja
nadležnog
izbornog povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnog
odbora, podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan rješenjem ima pravo žalbe.
Žalbe iz st. 1. ovoga članka se
podnosi Uredu državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji u roku 48 sati
računajući od isteka dana kada je primljeno
pobijano rješenje o prigovoru, a žalba se
podnosi putem izbornog povjerenstva koje
je rješenje donijelo.
Ured državne uprave dužan je
rješenje o žalbi donijeti u roku 48 sati od
isteka dana primitka žalbe.
Članak 15.
Podneseni prigovor odnosno
žalba u postupku zaštite izbornog prava ne
odgađaju
obavljanje izbornih radnji koje su
propisane ovom Odlukom .
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 16.
Konstituirajuća sjednica vijeća
sazvat će se u roku 30 dana od dana objave
izbornih rezultata na oglasnoj ploči
mjesnog odbora.
Konstituirajuću sjednicu vijeća
saziva načelnik u roku
30 dana od dana objave izbornih rezultata
na oglasnoj ploči mjesnog odbora.
Ako se konstituirajuća sjednica
ne održi u zakazanom roku načelnik će
odmah
sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja
se treba održati u roku od 30 dana od dana
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sazivanja sjednice.
Konstituirajućoj sjednici vijeća
do izbora predsjednika vijeća predsjedava
prvi izabrani član s kandidacijske liste koja
je dobila najveći broj glasova.
Vijeće
je
konstituirano
izborom predsjednika vijeća mjesnog
odbora za kojeg je
glasovala većina svih članova vijeća.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove
Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi
izbora u
mjesnim odborima.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu
danom objave u „Službenom glasniku“
Općine Draž.
KLASA: 013-01/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-09
Draž, 16. travnja 2014.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić
3.
Na temelju članka 11.stavka 4. i 5. Zakona
o otpadu ( „Narodne novine“ br. 178/04,
153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i
članka 14.
Statuta Općine Draž
(„Službeni glasnik Općine Draž“ br. 01/13.
), Općinsko vijeće Općine Draž na svojoj
09. sjednici, održanoj dana 16. travnja
2014. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Draž
za 2013.godinu.
Tekst Izvješća čini sastavni dio
ovog zaključka.

II.
Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Draž za
2013. godinu objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Draž“.
KLASA: 351-01/14-01/03
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 16. travnja 2014.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić
4.

Temeljem članka 41. Zakona
o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj: 144/12 ) i članka 45. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Draž
(„Službeni glasnik“ Općine Draž broj:
02/13te članka 14. Statuta Općine Draž
(Službeni glasnik“ Općine Draž broj:
01/13), Općinsko vijeće Općine Draž na
svojoj 09. sjednici održanoj dana 16.
travnja 2014. godine donosi slijedeće:
R J E Š E NJ E
O imenovanju sastava općinskog
izbornog povjerenstva Općine Draž
za izbore članova vijeća Mjesnih
odbora.
I.
U sastav Općinskog izbornog
Povjerenstva Općine Draž za izbore
članova vijeća Mjesnih odbora imenuju se:
1. Ljiljana Kuštro, predsjednik
2. Anita Šanta, član
3. Valentina Šovakov, član
1. Pavle Škulac, zamjenik predsjednika
2. Mirela Damjanova, zamjenik člana
3. Viktorija Tatai, zamjenik člana
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu
danom objave u „Službenom glasniku“
Općine Draž.
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KLASA: 013-01/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-10
Draž, 16. travnja 2014.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić
1.
Na temelju članka 38. i članka 43. Zakona
o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010.), i čl.
38. Statuta Općine Draž ( «Službeni
glasnik» br. 01/13.), načelnik Općine Draž,
dana 08. travnja 2014. godine, donio je

-

-

-

-

PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I
OPHODNJE GRAĐEVINA
I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI
OPASNOST OD
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
I
Ovim Planom određuju se
građevine i površine za koje prijeti
opasnost od nastajanja i širenja požara na
području Općine Draž, a posebno
poljoprivrednih površina za vrijeme žetve i
vršidbe, kao i šumske površine za vrijeme
ljetnog perioda, te mjere motrenja, čuvanja
i ophodnje navedenih građevina i površina.
II
Planom se određuje i zabrana
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i
boravka na navedenim površinama i
građevinama za razdoblje visokog i vrlo
visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara.
III
Građevine i površine na
području Općine Draž za koje prijeti
opasnost od nastajanja i širenja požara su:
-

proizvodni objekti
privatnih fizičkih osoba
koje se bave drvnoprerađivačkom djelatnošću,

-

-

-

proizvodni i poslovni
objekti Poljoprivredne
zadruge TOPOLJE, u
Topolju,
proizvodni i poslovni
objekti «ZELENO
ZLATO» d.o.o. u Topolju,
benzinska crpka u Dražu,
individualne poljoprivredne
površine,
šume i šumske površine
pod upravom HRVATSKE
ŠUME, područje Općine
Draž,
privatne šume i šumske
površine,
odlagališta otpada na
području Općine Draž,
proizvodni i poslovni
objekti MLIN u
Duboševici,
proizvodni i poslovni
objekti «ANABBELA» u
Duboševici,
proizvodni i poslovni
objekti «MASTERPLAST»
u Duboševici.
IV

Za građevine i površine iz članka 3. ovog
Plana trebaju se poduzeti slijedeće
mjere preventivne zaštite, motrenja,
čuvanja i ophodnje:
-

-

-

poduzimanje mjera za
dovođenje i održavanje u
ispravnom stanju
postrojenja, instalacije i
uređaja kao i njihov
tehnički pregled,
uklanjanje otpada iz
zatvorenih i otvorenih
prostora koji je nastao u
procesu proizvodnje i
odlaganja istoga na
posebno za to određeno
mjesto,
uklanjanje suvišnih
predmeta iz prostorija koji
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-

-

-

-

-

-

mogu predstavljati
opasnost za nastajanje i
širenje požara ili koji
onemogućavaju brzi
izlazak iz ugroženih
područja,
održavanje slobodnog
pristupa vatrogasnim
aparatima i uređajima,
omogućavanje pristupa
vozilima i aparatima koji
iskre pri radu, na mjesta
gdje bi to predstavljalo
opasnost o d požara i
eksplozije (dijelovi silosa,
mlina, itd.),
dovođenje u ispravno
stanje postojeće vatrogasne
opreme i sredstva za
gašenje požara, te
postavljanje istih na za to
određena mjesta,
osiguravanje vatrogasnih
dežurstava u vanjskim
prostorima i građevinama,
praćenje stanja na
odlagalištima otpada na
području općine, te
poduzimanja mjera za
sanaciju nekontroliranih
«divljih» odlagališta,
mjere zabrane
nekontroliranog i
neovlaštenog pristupa i
boravka na građevinama i
površinama iz točke III
ovog Plana.
V

Uz mjere navedene u
prethodnoj točki, svi izvršitelji zadataka –
fizičke i pravne osobe vlasnici i korisnici
građevina i površina za koje prijeti
opasnost od nastajanja i širenja požara,
dužni su u razdoblju visokog i vrlo visokog
indeksa opasnosti od nastanka i širenja
požara uspostaviti čuvarsku i motriteljskodojavnu službu opremljenu s

odgovarajućim sredstvima, opremom i
ljudstvom za gašenje požara.
VI
Sredstva za provedbu planova
motrenja dojavnih službi osigurat će
pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici
građevine ili površine kojima upravljaju.
Financijska sredstava za izradu
Planova motriteljsko-dojavne službe za
prostore u vlasništvu općine Draž odnosno
vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju se u
Proračunu Općine Draž.
VII
Izvršitelji zadataka i mjera iz
ovog Plana su vlasnici tj. korisnici
građevina i površina iz članka III ovog
Plana, te DVD Draž, DVD Gajić, DVD
Topolje, DVD Duboševica, DVD Podolje i
DVD Batina.
VIII
Ovaj Plan stupa na snagu
danom donošenja i objaviti će se u
«Službenom glasniku» Općine Draž.
KLASA: 214-01/14-01/06
URBROJ: 2100/04-02/14-01
Draž, 08. travnja 2014. god.
NAČELNIK
OPĆINE DRAŽ
Stipan Šašlin, dipl.ing.
2.

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Draž u 2013.
godini
UVOD
Plan gospodarenja otpadom za
Općinu Draž prihvaćen je 2008. godine, a
u skladu je s Planom gospodarenja
otpadom Osječko-baranjske županije i
Zakonom o otpadu.
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Plan je prihvatilo Općinsko
Vijeće, a sukladno istom i članku 7.
Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
otpadu, jednom godišnje ( do 30. travnja
tekuće godine ) načelnik je u obvezi
podnijeti Općinskom Vijeću Izvješće o
izvršenju Plana, a poglavito o provedbi
utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih
mjera, te ga je potrebno po usvajanju
dostaviti upravnom tijelu županije
nadležnom za poslove zaštite okoliša.
Svrha donošenja Plana je
iznaći okvir u kome će se moći smanjiti
količina otpada, a otpadom koji se
proizvede, održivo gospodariti.
1. OBUHVAĆENOST
STANOVNIŠTVA O
ORGANIZIRANIM
SKUPLJANJEM I
ODVOZOM KOMUNALNOG
OTPADA
Obuhvaćenost stanovništva
organiziranjem skupljanjem i odvozom
otpada.
Ukupna površina Općine Draž
iznosi 150 km2, a sastavljena je od naselja:
Draž. Gajić, Topolje, Duboševica, Podolje
i Batina.
Općina ima 2767 stanovnika, a
gustoća naseljenosti po jedinici površine
iznosi 18 stanovnika na km2.
Svih šest naselja Općine Draž
(Draž, Gajić, Topolje, Duboševica, Podolje
i Batina), uključena su u sustav
organiziranog prikupljanja i uklanjanja
komunalnog otpada koji se odvozi na
odlagalište u BeliManastir.
2. NAČIN
GOSPODARENJA
OTPADOM:
2.1.Komunalni otpad
Komunalni otpad je otpad od
kućanstva, te otpad iz proizvodnje i
uslužne djelatnosti, ako je po

svojstvima i sastavu sličan otpadu iz
kućanstva.
Komunalni otpad se odlaže u
kante i vreće, te vozilima tvrtke
„Baranjska čistoća“ d.o.o. Beli
Manastir, odvoze izvan područja
Općine.
Skupljanje i odvoz vrši se
redovito, jednom tjedno.
Dva puta godišnje, tvrtka
„Baranjska čistoća“ d.o.o. iz Belog
Manastira organizira odvoz glomaznog
otpada u svim naseljima sa područja
Općine Draž.
Odlagalište koje se koristi za
zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog
na području Općine Draž, nalazi se na
području Grada Belog Manastira.
Općina Draž je suosnivač
tvrtke „Baranjska čistoća“ d.o.o. Beli
Manastir, zajedno sa još sedam općina i
gradom Belim Manastirom.
Otpad prihvatljiv za odlaganje,
uključujući i građevinski, odlaže se na
«Gradsko odlagalište» komunalnog otpada
Beli Manastir, smještenom na k.č.br. 3058,
3059, 3053/2, 3459,
3373, 3060/2 i 3060/1 u k.o. Beli Manastir.
Zemljište na kojem se nalazi
odlagalište u vlasništvu je Grada Belog
Manastira.
Gradsko
odlagalište
ima
priključak na javnu cestu, ogradu i
protupožarni pojas,
opremljeno je
uređajima – 2 aparata za gašenje požara i
hidrantskom mrežom.
Odlagalištem
upravlja
«Baranjska čistoća» d.o.o. na temelju
Dozvole, koja važi do 2017. godine, sa
sjedištem u Belom Manastiru.
Odlagalište je u cijelosti
ograđeno, te postoji i čuvarska služba, a
otpad se na toj lokaciji razgrće, nabija i
pokriva.
Općina Draž, kontinuirano
pored nadležnog inspekcijskog nadzora,
vrši i sama nadzor nad obavljanjem
poslova vezanih uz skupljanje, odvoz i
zbrinjavanje otpada.
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Prema
podacima
tvrtke
«Baranjska čistoća» iz Belog Manastira u
2013. godini skupljeno je i odloženo na
odlagalište u Belom Manastiru 732,47
tona miješanog komunalnog otpada iz 772
kućanstva.
2.2.Posebne
otpada:

kategorije

Na području Općine Draž
nema odlagališta za zbrinjavanje, odnosno
odlaganje komunalnog otpada.
Komunalni otpad odlaže se i u
velike kontejnere koji su postavljeni izvan
naselja, kao i na grobljima, te se isto
vozilima tvrtke “Baranjska čistoća” d.o.o.
odvoze izvan područja Općine Draž.
U Općini Draž, niti u njezinom
širem okruženju ne postoje građevine za
skladištenje i recikliranje korisnog otpada
ili građevine za termičku obradu
nekorisnog otpada.
Na području Općine Draž
postoje divlje deponije u šest naselja i to:
Draž, Gajić, Topolje, Duboševica, Podolje
i Batina.
Divlja deponija u naselju Draž je
sanirana, dok je ostale potrebno sanirati.
U naseljima Općine odvojeno
skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva
mogu iskoristiti vrši se samo u segmentu
glomaznog otpada koja se skupljaju u svim
naseljima, dva puta godišnje.
Na području Općine Draž ne
postoji kanalizacijski sustav.
3. OPREMA REALIZIRANA DO
KRAJA 2013. GODINE ZA
ODVOJENO
SKUPLJANJE
OTPADA:
U suradnji i sufinanciranje
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, Općina Draž je 2010. godine
pribavila 8 kontejnera koji su postavljeni u
svih 6 naselja, (Draž, Gajić, Topolje,
Duboševica, Podolje i Batina), te u 2
vikend naselja općine (Zeleni otok u Batini
i Puškaš u Topolju).

Za
odvojeno
skupljanje
ambalažnog otpada, kao i skupljanje
zelenog otpada sa kompostiranjem,
postupkom
izdvajanja
biorazgradive
komponente radi smanjenja količine plina
koji se oslobađa, te isto tako sustav zelenih
otoka, još uvijek se ne provodi na području
Općine Draž.
4. STANJE ODLAGALIŠTA
Divlja odlagališta nastala
nekontroliranim odlaganjem otpada i
lokacije otpadom onečišćenog tla
djelomično su sanirana, a na dinamiku
sanacije uvelike će utjecati naša vlastita
sredstva predviđena za tu namjenu.
a. Naselje Duboševica – kč.br.
1506 –PUT
-

divlja deponija sa desne strane
županijske ceste na ulazu u naselje,
vrsta odloženog otpada: miješani,
komunalni-građevinski otpad
ukupne površine 4592 m2,
količina odloženog otpada – oko
150 m3.
potrebna daljnja sanacija.
b. Naselje Topolje – kč.br. 198
- PAŠNJAK POD DOLOM

divlja deponija sa desne strane
županijske ceste na izlazu iz naselja prema
Belom
Manastiru,
- vrsta odloženog otpada: komunalni
otpad pomiješan sa zemljom
- ukupna površina: 120506 m2, od
toga divlja deponija: 12000 m2
- količina odloženog otpada: 100 –
150 m3, i više.
c. Naselje Gajić – kč.br. 430 –
ORANICA KLEŠĆE
-

divlja deponija
vrsta odloženog otpada: komunalni
otpad izmiješan sa zemljom
površina: 4872 m2
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-

količina odloženog otpada: 300-500
m3, i više
d. Naselje Draž - kč.br. 950 –
PAŠNJAK U SELU

-

divlja deponija – SANIRANA
e. Naselje Batina – kč.br. 306
– STRELIŠTE

-

-

deponija se jednim dijelom naslanja
na javno vodno dobro blizu
Karašice
vrsta odloženog otpada: miješani
komunalni građevinski otpad
površina: 59326 m2
količina odloženog otpada: 200-300
m3
djelomično sanirano, potrebna
daljnja sanacija.

5. UTROŠENA
FINANCIJSKA
SREDSTVA U 2013. GODINI
Općina Draž nema sklopljenih
ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
Za odvoz velikih kontejnera sa
područja Općine Draž u 2013. godini,
utrošeno je 64.919,50 kuna.

KLASA: 351-01/14-01/3
URBROJ: 2100/04-02/14-01
Draž, 15. travnja 2014. god.
NAČELNIK
OPĆINE DRAŽ
Stipan Šašlin, 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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