ZAPISNIK
sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž u Dražu
dana 18. ožujka 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 12 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. Tibor Živić
10. Tadija Benić
11. Milena Prakatur
12. Stjepan Martinov,
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Jožef Keresteš
Ostali nazočni:
1. Stipan Šašlin, načelnik Općine Draž,
2. Jela Šovakov, djelatnik Općine Draž
3. Valentina Avdičević, djelatnik Općine Draž
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.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog
dnevnog reda da ih podnesu.
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javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog rada u cjelini.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (12 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
2. Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Draž za
2013. godinu,
3. Prijedlog Odluke o otpisu dugogodišnjeg potraživanja,
4. Pitanja i prijedlozi.
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 7.
sjednice Općinskog vijeća općine Draž.
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 7.
sjednice Općinskog vijeća Općine Draž, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je
zapisnik jednoglasno (12 za) prihvaćen.
TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG OBRAČUNA
PRORAČUNA OPĆINE DRAŽ ZA 2013. GODINU,
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu a
pripremio ga je Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik za računovodstvo i
financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, gdje je istaknula kako se uz godišnji
obračun Proračuna općine Draž za 2013. godinu, daje na usvajanje i:
- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini,
- Izvršenje Programa javnih potreba u športu i kulturi za 2013. godinu,
- Izvršenje Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva općine
Draž za 2013. godinu,
- Izvršenje Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini
Draž za 2013. godinu,
- Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draž za
2013. godinu,
- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava komunalne naknade, komunalnog i
šumskog doprinosa u 2013. godini.
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U raspravi sudjeluju: Stipan Šašlin, Kristina Šipoš, Tibor Živić i Stjepan Živić
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o
izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Draž za 2013. Godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen sa 8
glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
Usvaja se Godišnji obračun Proračuna Općine Draž za 2013. godinu i Izvješća
o izvršenju Programa korištenja sredstava komunalne naknade, komunalnog i šumskog
doprinosa u 2013. godini, Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini: izvršenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Draž za 2013. godinu i Izvršenje Programa
građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Draž za 2013. godinu.
KLASA: 400-05/14-01/01
URBROJ: 2100/04-01/14-05
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 1.)
TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA,
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik za računovodstvo i
financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen
jednoglasno (12 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o otpisu potraživanja
Otpisuju se dugogodišnja potraživanja za zakup poslovnog prostora radi zastare
dugovanja, slijedećim zakupoprimcima:
-

Robert Čete „Zidine“ Batina za iznos od 9.250,00 kuna.
Janoš Tatai „Spomenik“ Batina za iznos od 36.245,16 kuna.
M-media Batina, vl.Marina Brkić za iznos od 16.500,00 kuna.
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URBROJ: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 2.)
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik za računovodstvo i
financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen
jednoglasno (12 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o otpisu potraživanja
Otpisuje se potraživanje za korištenje javnih površina Općine Draž u iznosu od
1.285,92 kune.
Klasa: 363-01/14-01/09
Urbroj: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 3.)
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik za računovodstvo i
financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen
jednoglasno (12 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o otpisu potraživanja

-

I
Otpisuju se potraživanja za najam stanova (stanarina) za:
Mađar Šandora, Batina, Vladimira Nazora 61b, u iznosu od 3.029,76 kuna.
Đorđe Đerfi, Batina, Trg Slobode 6 u iznosu od 10.930,40 kuna.

II
Oslobađaju se plaćanja najamnine za stanove u Batini:
Mađar Šandora, Batina, Vladimira Nazora 61b
Đorđe Đerfi, Batina, Trg Slobode 6
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URBROJ: 2100/04-01/14-01
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 4.)
TOČKA 4. PITANJA I PRIJEDLOZI,
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu
postavljati pitanja načelniku Općine Draž, predsjedniku i zamjenicima predsjednika vijeća
Općine Draž.
Milena Prakatur postavlja pitanje vezano za sudski postupak, tužitelj Damir
Paulić, tuženik Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir - radi pobijanja odluka skupštine,
umješač na strani tužitelja Općina Draž, koji je pravni interes Općine Draž u navedenom
sudskom sporu, jer napominje ukoliko se spor izgubi, Općina Draž kao umješač također plaća
troškove istog, nadalje napominje ukoliko bismo sada istupili iz navedenog, potreban je
pristanak druge strane.
Stipan Šašlin, ističe kako u trgovačkom sudu nije upisan novi direktor vodovoda
te ističe kako je nova Skupština izbacila našeg člana nadzornog odbora i nije imenovala
novog, to su jedni od interesa Općine Draž da se uključi u navedeni sudski spor da bismo
mogli pratiti stanje i planove Baranjskog vodovoda čiji smo i mi suosnivači.
Stjepan Živić ističe da je na prošlom vijeću ukazao na problem u naselju Batina
u ulici Matije Gupca gdje i dalje stoje iskopane rupe koje nisu sanirane od strane Baranjskog
vodovoda d.o.o. Beli Manastir.
Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjednik zaključuje sjednicu u 19,00
sati.
KLASA: 021-01/14-01/01
URBROJ: 2100/04-01/14-02

ZAPISNIČAR:

PREDSEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić

Jasmina Gujčić

OVJEROVITELJI:
1. Eva Balatinac
2.Matija Tadijanov

