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1.

Na temelju članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (pročišćeni tekst zakona, NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
članka 24. Statuta Općine Draž („Službeni
glasnik“ Općine Draž, broj: 01/13) i članka
15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Draž („Službeni glasnik“ Općine Draž,
broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Draža
na svojoj 13. sjednici održanoj 15.
listopada
2014. godine, donijelo je
slijedeću:

III.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja te se ima objaviti u
„Službenom glasniku“ Općine Draž.
KLASA: 021-01/14-01/07
URBROJ: 2100/04-01/14-05
Draž, 15. listopada 2014. god.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Eva Balatinac, prof.
2.

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o
prihvaćanju i razrješenju
predsjednika Općinskog vijeća Općine
Draž
I.
U Članku 1. Odluke o
prihvaćanju i razrješenju predsjednika
Općinskog vijeća Općine Draž , Klasa:
021-01/14-01/07, Urbroj: 2100/04-01/1401 od 17.rujna 2014. godine,
riječ
„neopoziva“ briše se.
U Članku 1. Odluke o
prihvaćanju i razrješenju predsjednika
Općinskog vijeća Općine Draž , Klasa:
021-01/14-01/07, Urbroj: 2100/04-01/1401 od 17.rujna 2014. godine,
riječ
„Antun“ ispravlja se i glasi „Anton“.
II.
Ostale odredbe Odluke o
prihvaćanju i razrješenju predsjednika
Općinskog vijeća Općine Draž , Klasa:
021-01/14-01/07, Urbroj: 2100/04-01/1401 od 17.rujna 2014. godine ostaju
nepromijenjene.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu
Općinskog vijeće Općine Draž („Službeni
glasnik broj: 02/13“), Mandatna komisija
Općinskog vijeća Općine Draž dana 15.
listopada 2014. godine, na 13. sjednici
Općinskog vijeća Općine Draž, utvrdila je
slijedeće:
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
Članak 1.
Mandatna komisija konstatira
da je Gospodin Anton Vinojčić dana 17.
rujna 2014. godine, na 12. sjednici
Općinskog vijeća Općine Draž podnio
usmenu ostavku na zapisnik, nakon čega je
Općinsko vijeće Općine Draž prihvatilo
ostavku te donijelo Odluku o prihvaćanju
ostavke i razrješenju dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća Općine Draž Gospodina
Antona Vinojčića s danom 17. rujna 2014.
godine, sukladno članku 15. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća.
Članak 2.
Mandatna komisija konstatira
da je dana
19. rujna 2014. godine,
Gospodin Anton Vinojčić dostavio u
Jedinstveni upravni odjel Općine Draž,
pisanu ostavku na mjesto predsjednika
Općinskog vijeća Općine Draž.
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Članak 3.
Mandatna komisija utvrđuje
da do izbora novog predsjednika
Općinskog vijeća Općine Draž, sva prava i
dužnosti vrši zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća Općine Draž.
Članak 4.
Ovo
Izvješće biti će
objavljeno u „Službenom glasniku“ Općine
Draž.
KLASA: 021-02/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 15. listopada 2014. god.
PREDSJEDNICA
MANDATNE KOMISIJE
Eva Balatinac, prof.
3.
Temeljem članka 37. Stavak 3. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća Općine Draž,
Odbor za izbor i imenovanja, dana 14.
listopada 2014. godine na svojoj 01.
sjednici donosi slijedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Za predsjednicu Općinskog
vijeća Općine Draž predlaže se Eva
Balatinac iz Gajića.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu
danom donošenja i ima se objaviti u
Službenom glasniku Općine Draž.
Dostaviti:
1. Načelniku Općine Draž
2. Zamjeniku predsjednika vijeća Općine
Draž
KLASA: 021-02/14-01/03
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 14. listopada 2014. god.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA IZBOR
I IMENOVANJA
Eva Balatinac, prof.

4.
Na temelju članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (pročišćeni tekst zakona, NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
članka 14. Statuta Općine Draž („Službeni
glasnik“ Općine Draž, broj: 01/13) i članka
11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Draž („Službeni glasnik“ Općine Draž,
broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Draža
na svojoj 13. sjednici održanoj 15.
listopada
2014. godine, donijelo je
slijedeću:
ODLUKU
O imenovanju predsjednice Općinskog
vijeća Općine Draž
I.
EVA BALATINAC iz Gajića
imenuje se za predsjednicu Općinskog
vijeća Općine Draž.
II.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a ima se objaviti u
„Službenom glasniku“ Općine Draž.
KLASA: 021-01/14-01/08
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 15. listopada 2014. god.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Eva Balatinac, prof.
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5.
Na temelju članka 4. stavka 1.,
članka 11. stavka 2. i članka 15 stavka 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, br. 36/95, 21/96,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 i
153/13) i članka Statuta Općine Draž
(„Službeni glasnik“ Općine Draž , broj
01/13), Općinsko vijeće Općine Draž , na
13. sjednici održanoj dana 15. listopada
2014. , donosi slijedeću:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Općini Draž
Članak 1.
U Odluci o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora u Općini Draž (
Službeni glasnik“ Općine Draž , broj
01/10) članak 2„mijenja se i glasi:
„Komunalne djelatnosti koje se mogu
obavljati temeljem pisanog ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti fizičkoj i pravnoj osobi jesu:

1. održavanje javnih površina u zimskim
i ljetnim uvjetima ,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina,
izuzev skupljanja i odvoza komunalnog
otpada koje vrši trgovačko društvo u
suvlasništvu Općine Draž, „Baranjska
čistoća „ d.o.o. Beli Manastir,
3. javna rasvjeta,
4. održavanje nerazvrstanih cesta i
prometne signalizacije,
5. dezinfekcija, deratizacija i
dezinsekcija javnih površina.
6. veterinarsko-higijeničarski poslovi
7. održavanje groblja.

Komunalna djelatnost održavanja
javnih površina obuhvaća komunalne
poslove
održavanja pješačkih staza, pješačkih
zona, uklanjanje naprava sa javnih
površina, otvorenih odvodnih kanala,
trgova, parkova, igrališta, te dijelova
javnih cesta koje prolaze kroz naselje,
kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne
ceste prema posebnom zakonu, a
naročito
održavanje
prometnica,
okomite i vodoravne signalizacije,
svjetleće
signalizacije,
održavanje
natpisnih oznaka ulica i trgova te kućnih
brojeva, prekope javnih površina i
stručni nadzor nad tim radovima.

Komunalna djelatnost održavanja
čistoće javnih površina obuhvaća
komunalne poslove održavanja čistoće
javnih zelenih površina pješačkih staza,
pješačkih zona, otvorenih odvodnih
kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i
javnih prometnih površina, te dijelovi
javnih cesta koje prolaze kroz naselje,
kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne
ceste
prema
posebnom
zakonu.
Održavanje parkova i zelenih površina
obuhvaća komunalne poslove na
hortikulturnom uređenju parkova i
nasada, održavanje zelenila, nabavu
sadnog materijala, košnje trave i
zalijevanje.
Komunalna djelatnost javna rasvjeta
obuhvaća
komunalne
poslove
upravljanja, održavanja objekata i
uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje
javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselje i nerazvrstanih
cesta, a naročito tekuće održavanje
objekata i uređaja javne rasvjete,
zamjena dotrajalih stupova, rasvjetna
armatura, bojanje rasvjetnih stupova i
drugo.
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Komunalna djelatnost održavanje
nerazvrstanih cesta obuhvaća naročito
planiranje
održavanja
i
mjere
za
zaštitu
nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
redovito i izvanredno
održavanje
nerazvrstanih cesta, Poslovi redovnog
održavanja na nerazvrstanim cestama su
osobito ophodnja i redovno praćenje
stanja nerazvrstanih cesta, mjestimični
popravci
završnog sloja kolničke
konstrukcije izgrađenog od asfalta,
betona, betonskih elemenata, kamena, te
nosivog sloja kolničke konstrukcije i
posteljice; izrada asfaltnog tepiha;
mjestimični popravci dijelova cestovne
građevine; čišćenje tj. uklanjanje
odronjenih i drugih materijala sa
prometnih površina, bankina, nogostupa
i jaraka; manji popravci elemenata
cestovnih
objekata;
zamjena,
obnavljanje, popravljanje vertikalne i
horizontalne signalizacije; čišćenje,
zamjena i manji popravci otvorenog
sustava za oborinsku odvodnju; zaštita
nasipa, usjeka i zasjeka; uništavanje
nepoželjne vegetacije (košenja trave na
zemljištu što pripada ulici i drugoj
nerazvrstanoj
javnoj
površini
te
uklanjanje granja, grmlja i drugog
raslinja iz profila ceste); održavanje
prohodnosti u zimskim uvjetima
(zimska služba); uklanjanje snijega i
leda i drugi sliĉni radovi.

Osim komunalnih djelatnosti navedenih
u članku 1. Točka 1-6. ove Odluke, od
lokalnog je značenja za Općinu Draž,
obavljanje
slijedećih
komunalnih
djelatnosti:
1.
dezinfekcija,
dezinsekcija,
deratizacija:
pod
kojom
se
razumijeva provođenje obvezne
preventivne
dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije radi
sustavnog suzbijanja insekata i
glodavaca.

2.
veterinarsko-higijeničarski
poslovi: pod kojom razumijeva se
hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka
bez nadzora te uklanjanje uginulih
pasa i mačaka i drugih životinja s
javnih površina.

Komunalne djelatnosti na
Općine Draž mogu obavljati:

području

1. trgovačka društva u su/vlasništvu
Općine Draž,

2. služba – vlastiti pogon (u daljnjem
tekstu: vlastiti pogon), koju osniva
Općina
3. pravne ili fizičke osobe na temelju
ugovora o koncesiji,

4. pravne ili fizičke osobe na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalnih
djelatnosti.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana donošenja , i ima se
objaviti u „Službenom glasniku“ Općine
Draž.
KLASA: 363-02/14-01/07
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 15. listopada 2014. god.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Eva Balatinac, prof.
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1.
Na temelju članka 95. Zakona o
prostornom uređenju (''Narodne novine'',
broj: 153/13), i članka 38. Statuta Općine
Draž, (''Službeni glasnik'' broj: 01/13.),
dana 21. listopada 2014. godine, Načelnik
Općine Draž donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Draž

Općine Draž
10,00 sati.

dana 06.11.2014. god., u
Članak 5.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog plana mogu se dostaviti
(Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili
Načelniku) najkasnije do isteka roka
ponovne javne rasprave 13.11. 2014.
godine.
Članak 6.
Načelnik općine Draž se obvezuje:

Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički
dio Plana, te Sažetak za javnost.

- po donošenju ovog Zaključka, o
njegovom sadržaju i trajanju ponovne
javne rasprave izvijestiti sredstva javnog
priopćavanja,
- Uputiti posebnu pisanu obavijest o
donošenju ovog Zaključka s pozivom na
javno izlaganje, tijelima opisanim u
članku 97. Zakona.

Članak 2.

Članak 7.

Prijedlog plana se upućuje na ponovnu
javnu raspravu. Ponovna javna rasprava s
javnim uvidom trajat će osam (8) dana u
vremenu od 03.11.2014. do 10.11. 2014.
godine.

Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u
Službenim glasniku Općine Draž.

Članak 1.
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Draž (u
daljnjem tekstu : Prijedlog plana).

Članak 3.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio)
bit će izložen u službenim prostorijama
Općine Draž, Draž, Braće Radića 58,
svakim danom od 8,00 do 14,00 sati.

KLASA:350-02/14-01/01
URBROJ:2100/04-02/14-67
Draž, 21. listopada 2014. god.
NEČELNIK
OPĆINE DRAŽ
Stipan Šašlin, dipl.ing.

Članak 4.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave
bit će organizirano javno izlaganje
Prijedlog plana u službenim prostorijama
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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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