ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž u Dražu
dana 29. 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. Tadija Benić
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 Tadija Benić
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. Matija Tadijanov,
4. Kristina Šipoš,
5. Ferenc Ginder,
6. Balint Juhas,
7. Đuro Novoselić,
8. Tibor Živić
9. Tadija Benić
10. Milena Prakatur
11. Jožef Keresteš
12. Stjepan Živić
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Stjepan Martinov,
Ostali nazočni:
1. Stipan Šašlin, načelnik Općine Draž,
2. Šandor Šipoš, zamjenik načelnika Općine Draž
3. Jela Šovakov, djelatnik Općine Draž
4. 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 (12 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
1. II.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draž,
2. Informacija – Baranjski vodovod – Ugovor,
3. Pitanja i prijedlozi.
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. II.IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE DRAŽ,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u jedinstvenom
upravno odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Tibor Živić, Đuro Novoselić, Stjepan Živić i Stipan Šašlin.
Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke o izradi II.
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž, prihvaćen jednoglasno (12 za), te je
Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:

ODLUKU
O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) DRAŽ
KLASA:350-02/14-01/01
URBROJ:2100/04-01/14-10

(Odluka se prilaže zapisniku i njego je sastavni dio – prilog broj: 1.)
TOČKA 2. INFORMACIJA – BARANJSKI VODOVOD – UGOVOR,
Informaciju je dao načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, gdje je istakao kako
Baranjski vodovod Beli Manastir, predlaže raskid Ugovora o sufinanciranju izrade proširenja
vodospremnika Beli Manastir gdje se Općina obvezuje sufinancirati u iznosu od 1/6 djela,
10% obveze ukoliko Hrvatske vode osiguraju sredstva sufinanciranja prema Ugovoru i
dodatcima ugovora u 90% dijela, zbog novog Ugovora gdje bi Općina sudjelovala u iznosu od
1/6 djela što iznosi 20% jer Hrvatske vode će osigurati sredstva u 80% dijela.
Nakon uvodno obrazloženje, predsjednik otvara raspravu.
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slijedeći:

U raspravi sudjeluju: Stjepan, Živić, Tibor Živić, Đuro Novoselić i Anton
Nakon usuglašavanja predsjednik konstatira da je jednoglasno (12 za) donesen
ZAKLJUČAK

Ne odobrava se potpisivanje novog Ugovora o sufinanciranju izrade proširenja
vodospremnika Beli Manastir, obzirom da su u Proračunu Općine Draž osigurana sredstva po
prvobitnom Ugovoru.
KLASA:325-01/14-01/01
URBROJ: 2100/04-01/14-23

(Odluka se prilaže zapisniku i njego je sastavni dio – prilog broj: 2.)
TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI,
1.

Načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, informira vijeće kako se na jednoj od
prethodnih sjednica donijela Odluka da se krene u izradu Urbanističkog plana uređenja Zeleni
otok Batina, te je prikupljena ponuda od Zavoda za prostorno planiranje Osijek gdje je iznos
ponude 90.000,00 kuna plus PDV. Načelnik nadalje ističe da će se prikupiti još dvije ponude
te će se tada izabrati koja je najpovoljnija.
2.

Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić, postavlja pitanje kako se
naplaćuju uplate prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vl. RH, dužnici
kojima su poslane opomene, te predlaže da se za iduću sjednicu pripremi izvješće o uplatama.
Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjednik zaključuje sjednicu u 18,50
sati.
KLASA: 021-01/14-01/04
URBROJ: 2100/04-01/14-01
ZAPISNIČAR:

PREDSEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić

Jasmina Gujčić
OVJEROVITELJI:
1. Eva Balatinac
2. Tadija Benić

