ZAPISNIK
sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž u Dražu
dana 16. travnja 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 Jela Šovakov iz Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Draž.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je
sjednici nazočan 10 vijećnik od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1. Anton Vinojčić, predsjednik
2. Eva Balatinac,
3. Matija Tadijanov,
4. Kristina Šipoš,
5. Ferenc Ginder,
6. Balint Juhas,
7. Đuro Novoselić,
8. Tibor Živić
9. Tadija Benić
10. Milena Prakatur
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Jožef Keresteš
2. Stjepan Martinov,
3. Stjepan Živić,
Ostali nazočni:
1. Stipan Šašlin, načelnik Općine Draž,
2. Marko Bubalović, zamjenik načelnika Općine Draž
3. Šandor Šipoš, zamjenik načelnika Općine Draž
4. Jela Šovakov, djelatnik Općine Draž
5. 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.
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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 (10 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeće Mjesnih odbora Općine
Draž,
3. Prijedlog Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora.
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Draž za 2013.
godinu.
5. Razmatranje zamolbe Poljoprivrednog obrta „Baranjsko povrće“, Gajić,
Vladimira Nazora 3e, vl. Darko Filakov.
6. Pitanja i prijedlozi.
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 8.
sjednice Općinskog vijeća općine Draž.
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 8.
sjednice Općinskog vijeća Općine Draž, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je
zapisnik jednoglasno (10 za) prihvaćen.
TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆE
MJESNIH ODBORA OPĆINE DRAŽ,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o
raspisivanju izbora za vijeće Mjesnih odbora Općine Draž.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen
jednoglasno (10 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
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O raspisivanju izbora za vijeće Mjesnih odbora
Općine Draž
KLASA: 013-01/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-08
Draž, 16. travnja 2014.god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 1.)
TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o
raspisivanju izbora za vijeće Mjesnih odbora Općine Draž.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen
jednoglasno (10 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Draž
KLASA: 013-01/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-09
Draž, 16. travnja 2014.god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 2.)
TOČKA 4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE DRAŽ ZA 2013. GODINU,
Uvodno obrazloženje dao je načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, nakon čega je
predsjednik otvorio raspravu.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na usvajanje Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Draž za 2013. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno (10 za), Općinsko
vijeće Općine Draž donijelo slijedeći:

-4ZAKLJUČAK
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.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 3.)
TOČKA 5. RAZMATRANJE ZAMOLBE POLJOPRIVREDNOG OBRTA
„BARANJSKO POVRĆE“ GAJIĆ, VLADIMIRA NAZORA 3e, VL.
DARKO FILAKOV,
Uvodno obrazloženje dao je načelnik Općine Draž Stipan Šašlin, nakon čega je
predsjednik otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Tibor Živić i Đuro Novoselić.
Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je prijedlog Zaključka
prihvaćen jednoglasno (10 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedećI:
ZAKLJUČAK
Zbog smanjenog priliva sredstava u Proračun Općine Draž za 2014. godinu, za
sada nismo u mogućnosti udovoljiti zamolbi Poljoprivrednog obrta „Baranjsko povrće“ Gajić,
Vladimira Nazora 3e, vlasnika Darka Filakov.
KLASA: 053-01/14-01/04
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 16. travnja 2014.god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 4.)
TOČKA 6. PITANJA I PRIJEDLOZI,
1.

Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, gdje je istaknula kako je potrebno da vijeće

-5donese Rješenje o imenovanju sastava općinskog izbornog povjerenstva Općine Draž za
izbore članova vijeća Mjesnih odbora, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu.
Nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o
imenovanju sastava općinskog izbornog povjerenstva Općine Draž za izbore za članove vijeća
Mjesnih odbora.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Općinsko vijeće Općine Draž
jednoglasno (10 za), donijelo slijedeće:
R J E Š E NJ E
O imenovanju sastava općinskog izbornog povjerenstva Općine Draž
za izbore članova vijeća Mjesnih odbora.
KLASA: 013-01/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-10
Draž, 16. travnja 2014.god.
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 5.)
2.

Načelnik Općine Draž Stipan Šašlin, daje informaciju o zbrinjavanju otpadnih
voda na području Baranje, ističe kako je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju te studiju
zbrinjavanja otpadnih voda kao i studiju isplativosti. Ta dokumentacija iznosi 600.000,00
kuna s time da u suradnji sa drugim općinama na području Baranje, Općinu Draž bi iznosila
105.000,00 kuna, ističe načelnik Općine Draž.
Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić ističe kako je potrebno prihvatiti
prijedlog za studiju, jer Hrvatska do 2023.godine, mora imati izrađenu kanalizaciju ili
kolektore za zbrinjavanje otpadnih voda.
Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je prijedlog Zaključka
prihvaćen jednoglasno (10 za), te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Općina Draž sudjelovati će u projektu Aglomeracija: Beli Manastir
sufinanciranog sredstvima EU fondova.
KLASA: 325-01/14-01/04
URBROJ: 2100/04-01/14-07
Draž, 16. Travnja 2014.god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 6.)

-63.
Milena Prakatur postavlja pitanja dali se udovoljilo zamolbi KUD-a „ Mladi
šokci“ Duboševica za sufinanciranje puta u Krašić.
Načelnik odgovara na postavljeno pitanje vijećnice Prakatur, kako se zbog
smanjenog priliva sredstava u Proračun Općine Draž za 2014. godinu, nije udovoljilo zamolbi
KUD-a.
Eva Balatinac, ističe kako kulturno umjetnička društva u svome planu i
programu rada moraju isplanirati putovanje tijekom godine, te se uklopiti u svoja sredstva
planirana u proračunu.
4.
Tibor Živić postavlja pitanje zbog čega je srušen objekt na nogometnom igralištu
u Batini.
Načelnik odgovara na postavljeno pitanje Vijećnika Živića, da je objekt srušen
jer je narušena statika i predstavlja opasnost za djecu koja se igraju na igralištu, te da su se
blokovi tijekom cca 40 godina usred zimskih neprilika smrzavali i odmrzavali prilikom čega
je narušena cijela statika zgrade.
Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjednik zaključuje sjednicu u 19,35
sati.

KLASA: 021-01/14-01/01
URBROJ: 2100/04-01/14-03
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