ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Lovačkoj kući u Gajiću
dana 23. lipnja 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 nazočno 8 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anton Vinojčić, predsjednik
Eva Balatinac,
Kristina Šipoš,
Ferenc Ginder,
Balint Juhas,
Đuro Novoselić,
Tadija Benić
Stjepan Živić

Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Stjepan Martinov,
2. Matija Tadijanov,
3. Jožef Keresteš
4. Milena Prakatur,
5. Tibor 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
6. Ljiljana Kuštro, djelatnik Općine Draž
7. Jasmina Gujčić, djelatnik Općine Draž
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Općinsko vijeće Općine Draž
može pravovaljano odlučivati.

-2Zatim 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.
Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić, predlaže da Točka 4. „Prijedlog Rješenja o
imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora u Batini,
Spomen dom“, postane Točka 5. a Točka 5. Informacija općinskog načelnika vezana za
zakup poslovnog prostora u Batini, Spomen dom“ postane Točka 4.
Nakon 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 (8 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 09. i 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
2. Usvajanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Draž za 2013.
godinu,
3. Izvješće o radu načelnika Općine Draž,
4. Informacija općinskog načelnika vezana za zakup poslovnog prostora u
Batini, Spomen dom.
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za
zakup poslovnog prostora u Batini, Spomen dom.
6. Izvješće o naplati dugovanja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vl. RH za područje Općine Draž, izvješće o naplati zakupa poslovnog
prostora,
7. Pitanja i prijedlozi.
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 09. I 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnike sa
09. i 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi za zapisnike.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednik daje na glasovanje zapisnike sa 09. I
10. Sjednice Općinskog vijeća Općine Draž, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da su
zapisnici jednoglasno (8 za) prihvaćeni.

-3TOČKA 2. USVAJANJE IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
OPĆINE DRAŽ ZA 2013. GODINU,
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Draž, na uvjetno mišljenje revizije uz obrazloženje, nakon čega je
predsjednik otvorio raspravu.
Za raspravu se javlja načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, koji ističe kako je
revizija obavljanja u periodu od 21. siječnja 2014. godine do 20. svibnja 2014. godine, te kako
se Općina Draž očitovala i prihvatila nacrt Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine
Draž za 2013. godinu, a koju je obavio Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek.
Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić ističe kako su već svi vijećnici
upoznati da su se pokrenuti postupci na koje je revizija dala primjedbu, a tiču se naplate
prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te naplate prihoda
od komunalne naknade Općine Draž.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali, zamjenik načelnika Šandor Šipoš i
vijećnik Stjepan Živić, te nakon usuglašavanja predsjednik daje na glasovanje usvajanja
Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Draž za 2013. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno (8 za) usvojeno
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Draž za 2013. godinu, te je Općinsko vijeće
Općine Draž donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Draž za 2013.
godinu.
KLASA: 041-01/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-06
Draž, 23. lipnja 2014. god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 1.)
TOČKA 3. IZVJEŠĆČE O RADU NAČELNIKA OPĆINE DRAŽ,
Izvješće o radu od 01.01. do 30.06.2014. godine, dao je načelnik Općine Draž,
Stipan Šašlin, gdje je istakao najvažnije projekte i planove koje je Općina Draž odradila te
one koji su još u tijeku, a to su:
- sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu u naseljima Općine Draž,
- rušenje devastirane zgrade u Batini te uređenje okoliša,
- završetak radova na cesti Vladimira Nazora u Batini,
- dobivene kante i kontejneri za razvrstavanje otpada,
- uređenje objekta restorana Spomen dom Batina,
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draž,
- Projektna dokumentacija za projekt „Dunavski pogled“,

-

-4Uspješno se izvršavaju obveze prema našim proračunskim korisnicima: DVD-ima,
KUD-ima, NK-ima, Manifestacijama, stipendiranje studenata, plaćanje smještaja
učenika srednjih škola, dječji vrtić, ljetovanje djece Dramalj, te se uredno izvršava sve
tekuće poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draž.

Nakon izvješća načelnika, predsjednik otvara raspravu, u raspravi sudjeluju Tadija Benić i
Stjepan Živić, nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je Izvješće o radu
načelnika Općine Draž jednoglasno (8 za) prihvaćeno, te je Općinsko vijeće Općine Draž,
donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Draž od 01.01. do 30.06.2014.
godine.
KLASA: 022-01/14-01/03
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 23. lipnja 2014. god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 2.)
TOČKA 4. INFORMACIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA VEZANA ZA ZAKUP
POSLOVNOG PROSTORA U BATINI, SPOMEN DOM,
Načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, daje informaciju vijeću Općine Draž, o
namjeri njegove kćerke javljanja na natječaj za zakup poslovnog prostora u Batini, Spomen
dom. Prije ove informacije, dobiveno je mišljenje Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa
gdje je navedeno kako nema zapreke da se kćer načelnika ne bi smjela javiti na raspisani
natječaj.
Nakon informacije načelnika, predsjednik otvara raspravu, u raspravi sudjeluju
Tadija Benić, Stjepan Živić i Đuro Novoselić, nakon provedene rasprave, predsjednik
konstatira da je Informacija načelnika Općine Draž jednoglasno (8 za) prihvaćena, te je
Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Usvaja se Informacija Općinskog načelnika vezana za zakup poslovnog prostora
u Batini, Spomen dom.
KLASA: 372-03/14-01/06
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 23. lipnja 2014. god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 3.)
TOČKA 5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U BATINI, SPOMEN DOM,

-5Uvodno obrazloženje dao je predsjednik vijeća Općine Draž Anton Vinojčić
nakon čega je otvorio raspravu.
Za raspravu se javlja vijećnik Tadija Benić koji predlaže Stjepana Živića u
Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Vijećnik Stjepan Živić ističe kako ne želi da ga se imenuje u navedeno
povjerenstvo, te predlaže Tadiju Benića za člana povjerenstva.
Zamjenik predsjednika vijeća, Đuro Novoselić, predlaže Antona Vinojčića za
predsjednika povjerenstva.
Vijećnica Eva Balatinac, predlaže Balint Juhasa i Kristinu Šipoš za članove
povjerenstva.
Vijećnik Fereng Ginder predlaže Đuru Novoselića za člana povjerenstva.
Nakon rasprave predsjednik vijeća konstatira kako je za predsjednika
povjerenstva predložen Anton Vinojčić a za članove Đuro Novoselić, Balint Juhas, Kristina
Šipoš i Tadaija Benić, te ovakav prijedlog daje na glasanje.
Nakon glasovanja predsjednik zaključuje da je jednoglasno (8 za) prihvaćeno
prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poslovnog
prostora u Batini, Spomen dom, te je vijeće donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja
za zakup poslovnog prostora u Batini, Spomen dom
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora u Batini,
Spomen dom imenuju se:
1. Anton Vinojčić, za predsjednika
2. Đuro Novoselić, za člana,
3. Balin Juhas, za člana,
4. Kristina Šipoš za člana,
5. Tadija Benić za člana.
KLASA: UP/I-372-03/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 23. lipnja 2014. god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 4.)
TOČKA 6. IZVJEŠĆE O NAPLATI DUGOVANJA ZA ZAKUP I PRODAJU
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL. RH ZA PODRUČJE
OPĆINE DRAŽ, IZVJEŠĆE O NAPLATI ZAKUPA POSLOVNOG
PROSTORA,

-6Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Draž, gdje je pročitala dužnike za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vl. RH za područje Općine Draž, te je istaknula kao dužnici plaćaju svoje dugove
nakon dobivenih poticaja za zemlju, te dužnike za zakup poslovnih prostora, nakon čega je
predsjednik otvorio raspravu.
Za raspravu se javlja zamjenik predsjednika vijeća, Đuro Novoselić, koji
predlaže da se ide u raskid Ugovora o zakupu ili prodaji poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Draž sa onima koji imaju dugovanje te ne
plaćaju redovito svoje obveze.
Nakon provedene rasprave, predsjednik konstatira da je Izvješće o naplati
dugovanja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za područje Općine Draž, i
Izvješće o naplati zakupa poslovnog prostora, jednoglasno (8 za) prihvaćeno, te je Općinsko
vijeće Općine Draž donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Usvaja se izvješće o naplati dugovanja za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vl. RH za područje Općine Draž i Izvješće o naplati zakupa poslovnog prostora.
KLASA: 320-02/14-01/26
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 23. lipnja 2014. god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 5.)
TOČKA 7. PITANJA I PRIJEDLOZI,
Kako pitanja i prijedloga nije bilo, sjednica je završila sa radom u 19,45 sati.
KLASA: 021-01/14-01/05
URBORJ: 2100/04-01/14-01
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Vinojčić

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

