ZAPISNIK
sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž u Dražu
dana 26. veljače 2014. godine
Sjednicu otvara Anton Vinojčić, predsjednik vijeća Općine Draž u 18,00 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Eva Balatinac i
2. Matija Tadijanov
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o
prijedlogu, konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da se za ovjerovitelje
zapisnika izabrani Eva Balatinac i Matija Tadijanov.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Jasmina Gujčić iz Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Draž.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je
sjednici nazočan 11 vijećnik od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1. Anton Vinojčić, predsjednik
2. Eva Balatinac,
3. Kristina Šipoš,
4. Stjepan Živić,
5. Ferenc Ginder,
6. Balint Juhas,
7. Đuro Novoselić,
8. Matija Tadijanov,
9. Jožef Keresteš,
10. Tibor Živić
11. Tadija Benić
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Milena Prakatur
2. Stjepan Martinov,
Ostali nazočni:
1. Stipan Šašlin, načelnik Općine Draž,
2. Šandor Šipoš, zamjenik načelnika,
3. Pavo Drventić, predsjednik Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države za područje Općine Draž,
4. Jela Šovakov, djelatnik Općine Draž
5. Valentina Avdičević, djelatnik Općine Draž
6. Dijana Šovakov, polaznik stručnog osposobljavanja
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Općinsko vijeće Općine Draž
može pravovaljano odlučivati.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljan je i prijedlog
dnevnog reda.
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dnevnog reda da ih podnesu.
Kako nije bilo izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda predsjednik poziva vijećnike da se
javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog rada u cjelini.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (11 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
2. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Draž.
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Draž.
4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na trošak stanovanja
i jednokratnu novčanu pomoć u Općini Draž.
5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Draž u k.o. Podolje.
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za područje Općine
Draž, k.o. Draž, k.o. Duboševica, k.o. Topolje i k.o. Podolje Klasa: 32002/11-01/08, Urbroj: 2100/04-01/11-09, od 16. Kolovoza 2011. godine.
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji obiteljskih kuća
i stanova u vlasništvu Općine Draž.
8. Informacija o uvođenju centralnog grijanja u Spomen dom Batina.
9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zeleni otok u Batini.
10. Informacija o postupku i stanju rješavanja statusa objekta Čarda – Zeleni
otok Batina.
11. Informacija o istovremenom održavanju izbora za Europski Parlament i
mjesne odbore.
12. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Draž.
13. Pitanja i prijedlozi.
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 6.
sjednice Općinskog vijeća općine Draž.
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 6.
sjednice Općinskog vijeća Općine Draž, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je
zapisnik jednoglasno (11 za) prihvaćen .
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UTVRĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA
PODRUČJU OPĆINE DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu a
pripremio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, nakon čega je predsjednik
otvorio raspravu.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen
jednoglasno (11 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na
području Općine Draž
Klasa: 320-01/14-01/02
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 1.)
TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu a
pripremio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik Općine
Draž, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Đuro Novoselić, Matija Tadijanov i Stjepan Živić.
Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke
prihvaćen jednoglasno (11 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI
OPĆINE DRAŽ
Klasa: 363-03/14-01/03
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 2.)
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obračun komunalne naknade primili uz poziv za sjednicu uz Odluku o komunalnoj naknadi a
pripremio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Nakon usuglašavanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno
prihvaćena (11za), te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Klasa: 363-03/14-01/03
Urbroj: 2100/04-01/14-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 3.)
TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA OSTVARIVANJA
PRAVA NA TROŠAK STANOVANJA I JEDNOKRATNU NOVČANU
POMOĆ U OPĆINI DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu a
pripremio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, nakon čega je predsjednik
otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Stipan Šašlin i Šandor Šipoš.
Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke
prihvaćen jednoglasno (11 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pomoć iz sustava socijalne skrbi u
Općini Draž
Klasa: 550-02/14-01/03
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 4.)
TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG
PONUDITELJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU OPĆINE DRAŽ U K.O. PODOLJE,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik Općine
Draž, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu.
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Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke
prihvaćen jednoglasno (11 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države
Za k.o. Podolje
Klasa: 320-02/14-01/01
Urbroj: 2100/04-01/14-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 5.)
TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL. RH ZA PODRUČJE OPĆINE
DRAŽ, K.O. DRAŽ, K.O. DUBOŠEVICA, K.O. TOPOLJE I K.O.
PODOLJE, KLASA: 320-02/11-01/08, URBROJ: 2100/04-01/11-09, OD 16.
KOLOVOZA 2011. GODINE,
Uvodno obrazloženje dalo je Pavo Drventić, predsjednik Povjerenstva za
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Draž, nakon
čega je predsjednik otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Matija Tadijanov, Đuro Novoselić i Stipan Šašlin.
Nakon provedene rasprave, predsjednik zaključuje da je jednoglasno:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za područje Općine Draž za k.o. Draž, Duboševica, Topolje i Podolje
Klasa:320-02/14-01/03
Urbroj: 2100/04-01/14-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 6.)
(Gospodin Pavo Drventić, predsjednik Komisije za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države za područje općine Draž, napušta sjednicu u 19,05 sati).
TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PRODAJI OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U VLASNIŠTVU
OPĆINE DRAŽ,
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pripremio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, nakon čega je predsjednik
otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Ferenc Ginder i Đuro Novoselić
Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke
prihvaćen jednoglasno (11 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O PRODAJI OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA
U VLASNIŠTVU OPĆINE DRAŽ
Klasa: 371-01/14-01/01
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 7.)
TOČKA 8. INFORMACIJA O UVOĐENJU CENTRALNOG GRIJANJA U SPOMEN
DOMU BATINA,
Uvodno obrazloženje dao je Stipan Šašlin, načelnik Općine Draž, gdje je istakao
kako je potrebno da vijeće donese Odluku te da se započne sa radovima na obnovi Spomen
doma u Batini, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu:
U raspravi sudjeluju: Kristina Šipoš, Eva Balatinac i Đuro Novoselić.
Nakon usuglašavanja, predsjednik konstatira da su Informacija i Prijedlog
Odluke jednoglasno prihvaćani (11 za) te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
izvođenje radova na Spomen domu Batina
Odobrava se nabava usluga za izvođenje obrtničko građevinskih radova na
poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Draž Spomen dom Batina, Planina Istok bb. Batina.
Klasa: 361-01/14-01/01
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 8.)
TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA ZELENI OTOK U BATINI,
Uvodno obrazloženje dao je načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, nakon čega je
predsjednik otvorio raspravu.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke jednoglasno
prihvaćen (11 za) te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
O izradi Urbanističkog plana uređenja
Zeleni otok Batina

Klasa:350-01/14-01/01
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 9.)
TOČKA 10. INFORMACIJA O POSTUPKU I STANJU RJEŠAVANJA STATUSA
OBJEKTA ČARDA – ZELENI OTOK BATINA,
Uvodno obrazloženje dao je načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, nakon čega je
predsjednik otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Đuro Novoselić, Tibor Živić i Tadija Benić.
Nakon usuglašavanja, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom
glasova (10 za, 1 suzdržan), te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Povodom razmatranja Informacije o
postupku i stanju rješavanja statusa
objekta Čarda – Zeleni otok Batina
Klasa: 372-03/14-01/01
Urbroj: 2100/04-01/14-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 10.)

TOČKA 11. INFORMACIJA O ISTOVREMENOM ODRŽAVANJU IZBORA ZA
EUROPSKI PARLAMENT I MJESNE ODBORE,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, nakon čega je predsjednik
otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik daje informaciju na glasovanje.
Nakon usuglašavanja predsjednik konstatira da su informacija i prijedlog
Zaključka jednoglasno prihvaćeni (11za) te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeći:
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Povodom razmatranja informacije o
istovremenom održavanju izbora za
Europski parlament i vijeće mjesnih odbora
Klasa: 013-01/14-01/02
Urbroj: 2100/04-01/14-03
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 11.)
TOČKA 12. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE
DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu a
pripremio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, nakon čega je predsjednik
otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Ferenc Ginder i Stipan Šašlin.
Nakon usuglašavanja, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen
većinom glasova (9 za, 2 protiv), te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
Općine Draž
Klasa:363-01/14-01/05
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 12.)
TOČKA 13. PITANJA I PRIJEDLOZI,
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu
postavljati pitanja načelniku Općine Draž njegovim zamjenicima i predsjedniku vijeća Općine
Draž.
1.

Načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, predlaže da se razmotri zamolba Dječjeg
vrtića „Mali princ“ Batina za povećanjem sredstava za financiranje vrtića, nakon čega je
predsjednik otvorio raspravu.
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Nakon usuglašavanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno
prihvaćena (11za), te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
o sufinanciranju redovitog programa
predškolskog odgoja
Klasa:601-02/14-01/01
Urbroj: 2100/04-01/14-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 13.)
2.
Valentina Avdičević, iznosi kako je Općina poslala prijavu Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje nabavke
komunalne opreme (kanti i kontejnera), te je Općini odobreno sufinanciranje u iznosu od
80% od ukupnog iznosa.
3.
Matija Tadijanov moli da se jedan kontejner postavi na mjesno groblje u Draž.
4.
Stjepan Živić, ukazuje na problem u naselju Batina, u ulici Matije Gupca gdje je
poduzeće Baranjski vodovod prilikom izrade šahtova za priključaka na vodu, iskopao rupe
koje još uvijek nisu sanirane, nadalje ukazuje na problem znakova u ulici Vladimira Nazora
koji su skinuti kada se vršila rekonstrukcija ceste te nakon završetka radova nikada nisu
postavljeni nazad.
5.
Jožef Keresteš postavlja pitanje kada će naselje Podolje dobiti priključak na
vodu, te moli da se riješi problem oko iskapanja kanala u Podolju.
6.
Šandor Šipoš, ukazuje na problem pasa lutalica u naselju Batina.

7.

Kristina Šipoš, predlaže da se postavi smeđa signalizacija na kružni tok
Batina, koja će pokazivati put prema spomeniku „Pobjeda“ Batina.
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21,30 sati.
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