ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž
dana 17. rujna 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 nazočno 12 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1. Anton Vinojčić, predsjednik
2. Eva Balatinac,
3. Matija Tadijanov,
4. Jožef Keresteš,
5. Milena Prakatur,
6. Kristina Šipoš,
7. Ferenc Ginder,
8. Balint Juhas,
9. Đuro Novoselić,
10. Tadija Benić
11. Stjepan Živić
12. Tibor Živić
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Stjepan Martinov,
Ostali nazočni:
1. Šandor Šipoš, zamjenik načelnika Općine Draž
2. Jela Šovakov, djelatnik Općine Draž
3. Valentina Avdičević, djelatnik Općine Draž
4. Jasmina Gujčić, 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.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (12 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Izvršenje polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Draž za 2014. godinu.
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa za 2014. godinu.
Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Draž i vijećnika kandidacijskih liste grupe birača.
5. Prijedlog Zaključka o imenovanju kandidata za izbor sudaca porotnika,
- za mladež Općinskog suda u Osijeku,
- za mladež županijskog suda u Osijeku,
- za porotnika Općinskog suda u Osijeku.
6. Zamolba moto kluba Island pirates Batina, o darivanju objekta.
7. Pitanja i prijedlozi.
1.
2.
3.
4.

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik sa 11. Sjednice
Općinskog vijeća Općine Draž.
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi za zapisnik.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednik daje na glasovanje zapisnik sa 11.
sjednice Općinskog vijeća Općine Draž, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je
zapisnik jednoglasno (12 za) prihvaćen.
TOČKA 2. IZVRŠENJE POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE
DRAŽ ZA 2014. 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.
Nakon uvodnog izlaganja Jela Šovakov, predsjednik otvara raspravu.
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ovo Izvršenje polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Draž za 2014. godinu probijeno u
više stavaka, te ne prihvaća takvo izvršenje, nadalje napominje da nije u skladu sa Zakonom o
proračunu, gdje stoji da se proračun može probiti samo 5%.
Jela Šovakov, stručni suradnik za računovodstvo i financije u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Draž,daje pojašnjenje, da je probijena stavka u Proračunu na kontu
3434 ostali nespomenuti financijski rashodi, radi sudskog postupka zbog ceste Zeleni otok u
Batini iz 2008. godine te sklapanje nagodbe u iznosu od 55.000,00 kuna te sudskih troškova,
koji su bili nepredvidivi prilikom izrade Proračuna za 2014. godinu. Nadalje, ističe kako je
ovo Proračun od 01.01. do 30.06.2014. godine te se ne mogu planirati niti prihodi niti rashodi
jer većina se ostvaruje i izvršava u drugoj polovini godine, i u slučaju da dođe do probijanja
stavki u Proračunu ići će se u Izmjene i dopune Proračuna.
Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić, ističe kako je jedno Proračun
Općine Draž, drugo je izvršenje proračuna i na kraju rebalans. Teško je u Izvršenju
Proračuna udovoljiti svim korisnicima proračunskih sredstava pa zato i postoji rebalans sa
kojim ako se stavke u proračunu daju na usuglašavanje i usvajanje . Nadalje predlaže
usvajanje ovih stavki izvršenja Proračuna, te da se do donošenja rebalansa Proračuna
sastanemo više puta kako bi isti što preciznije uskladili sa planiranim .
Zamjenik načelnika Općine Draž, Šandor Šipoš, ističe kako je dugo u Općini
Draž te kako se prošao puno Proračuna kao i Izmjena i dopuna istih, neke stavke i kada budu
probijene, rebalansom se to uskladi, puno toga se ne može planirati, ma koliko mi htjeli. Na
kraju također predlaže da se ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Draž za 2014. godinu,
prihvate.
Nakon provedene rasprave, predsjednik daje na glasanja Izvršenje
polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Draž za 2014. godinu, te nakon glasovanja
konstatira da je Izvršenje polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Draž za 2014. godinu,
usvojeno sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo
slijedeće:
IZVRŠENJE PRORAČUNA
OPĆINE DRAŽ OD 01.01. DO 30.06.2014. GODINE
KLASA: 400-04/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 17. rujna 2014. god.
(Izvršenje Proračuna Općine Draž od 01.01. do 30.06.2014. se prilaže zapisniku i njegov je
sastavni dio – prilog broj: 1. )
________________________
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godine, predsjednik vijeća Općine Draž, Anton Vinojčić, daje na zapisnik usmenu neopozivu
ostavku na dužnost predsjednika vijeća Općine Draž, te ujedno ističe kako ne želi potpisati
netom usvojeno Izvršenja Proračuna Općine Draž za 2014. godinu.
Nakon novonastale situacije, zamjenik načelnika Općine Draž, Šandor Šipoš
predlaže vijeću stanku od 10 minuta, što je vijeće i prihvatilo.
Nakon stanke, prvi zamjenik predsjednika vijeća Općine Draž, Đuro
Novoselić nastavlja sa vođenjem sjednice, te daje na usvajanje,a sukladno članku 15.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Draž, službeni glasnik 02/13, Odluku o
prihvaćanju ostavke i razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž.
Nakon provedenog glasovanja, zamjenik predsjednika vijeća konstatira da je prijedlog Odluke
prihvaćen sa 10 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽNA, te je Općinsko vijeće Općine Draž
donijelo slijedeću:
O D L U K U
o prihvaćanju ostavke i razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž
Članak 1.
Prihvaća se usmena neopoziva ostavka predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž Antuna
Vinojčića, OIB:02045631577, Stipe Matovića11, 31304 Duboševica, na osobni zahtjev.
Članak 2.
Ovom Odlukom razrješuje se Anton Vinojčić, OIB:02045631577, Stipe Matovića 11, 31304
Duboševica, dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog
vijeća Općine Draž,Klasa: 021-01/13-01/01, Urbroj: 2100/04-01/13-01,od 20. lipnja 2013.
godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku“
Općine Draž.
KLASA: 021-01/14-01/07
URBROJ:2100/04-01/14-01
Draž, 17. rujna 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 2.)
__________________________
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PROGRAMA ZA 2014. GODINU,
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Draž, gdje je istaknula kako se po nalogu Državne revizije donosi
Plan razvojnih programa u obliku koji vijećnici imaju pred sobom.
Nakon provedene rasprave, zamjenik predsjednika vijeća, zaključuje da je
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa za 2014. godinu, jednoglasno 12
glasova ZA, usvojen, te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o usvajanju Plana razvojnih programa
za 2014. godinu
Usvaja se Plan razvojnih programa Općine Draž za 2014. godinu.
KLASA: 302-02/14-01/08
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 17. rujna 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 3.)
_______________________
TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIČKIH STANAKA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DRAŽ I
VIJEĆNIKA KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPE BIRAČA,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je zamjenik predsjednika vijeća
otvorio raspravu.
Nakon usuglašavanja zamjenik predsjednika vijeća daje na glasovanje Prijedlog
Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Draž i
vijećnika kandidacijskih lista grupe birača.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen
jednoglasno 12 glasova ZA, te je Općinsko vijeće Općine Draž, donijelo slijedeću:
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Draž
i vijećnika kandidacijskih lista grupe birača.
KLASA:005-01/14-01/03
URBROJ:2100/04-01/14-01
Draž, 17. rujna 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 4.)
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SUDACA POROTNIKA, ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU,
ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U OSIJEKU,ZA POROTNIKA
OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je zamjenik predsjednika vijeća
otvorio raspravu.
Nakon rasprave,a kako nije bilo prijedloga, zamjenik predsjednika vijeća daje
na glasovanje Prijedlog Zaključka o imenovanju kandidata za izbor sudaca porotnika, - za
mladež Općinskog suda u Osijeku, - za mladež županijskog suda u Osijeku, - za porotnika
Općinskog suda u Osijeku.
Nakon glasovanja zamjenik predsjednika vijeća, konstatira da je jednoglasno 12
glasova ZA, donesen slijedeći:
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Draž nema prijedlog za imenovanje kandidata za izbor
sudaca porotnika, - za mladež Općinskog suda u Osijeku, - za mladež županijskog suda u
Osijeku, - za porotnika Općinskog suda u Osijeku.
KLASA:714-01/14-01/18
URBROJ:2100/04-01/14-04
Draž, 17. rujna 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 5.)
TOČKA 6. ZAMOLBA MOTO KLUBA ISLAND PIRATES BATINA, O
DAROVANJU OBJEKTA.
Uvodno obrazloženje dao je Ferenc Ginder, drugi zamjenik vijeća Općine Draž,
nakon čega je zamjenik predsjednika vijeća otvorio raspravu.
U raspravi sudjeluju: Tibor Živić, Đuro Novoselić i Ferenc Ginder.
Nakon provedene rasprave, te usuglašavanja, predsjednik konstatira da je
jednoglasno 12 glasova ZA donesen slijedeći:
ZAKLJUČAK
Odobrava se sklapanje Ugovora o korištenju prostora u Batini, Vladimira
Nazora 16 Moto klubu Island pirates, na neodređeno vrijeme bez naknade, prostor bivše
radione Kisikane u Batini o čemu će se sačiniti poseban ugovor.
KLASA:372-03/14-01/07
URBROJ:2100/04-01/14-02
Draž, 17. rujna 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 6.)

TOČKA 7. PITANJA I PRIJEDLOZI,
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1.

Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Draž, daje informaciju vijeću o Projektu „Dunavski pogled“ koji je prihvaćen u
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te su nam odobrena bespovratna
sredstva u iznosu od cca. 8.000.000,00 kuna, za rekonstrukciju trga Slobode u Batini, sanaciju
lokalne ceste do spomenika, obnova pješačke staze od Batine do spomenika, otvorenje
turističkog ureda te izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete na lokalnoj cesti do
spomenika.
2.

Drugi zamjenik predsjednika vijeća, Ferenc Ginder, predlaže da se iznađe
rješenje kako bi se zaklonili ili ogradili kontejneri koji predstavljaju ruglo po našim selima, te
nagrđuju okoliš, također ukazuje na veliki problem koji predstavljaju psi lutalice.
3.

Vijećnik Antun Vinojčić, ukazuje na problem oborinskih voda u Duboševici, te
postavlja pitanje kada će poduzeće Baranjski vodovod, (čije je predstavnike on vodio po
naselju Duboševica, da im pokaže mjesta gdje je nastala štetu prilikom njihovog izvođenja
radova - priključaka na vodu), sanirati nastalu štetu.
4.

Vijećnik Stjepan Živić, postavlja pitanje zbog čega se naplaćivalo iznos od
100,00 kuna za kante za razvrstavanje otpada, kada je prvobitno rečeno da će se kante dijeliti
besplatno.
- Jela Šovakov, stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Draž, daje pojašnjenje kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao
financirati 100% kante, međutim Ugovor kada je stigao bio je na iznos od 80% ili 544.356,00
kuna, s time da bi Općina trebala sudjelovati sa 20% svojih sredstava što iznosi 136.089,00
kuna. Jedna kanta stoji 134,47 kuna, četiri kante iznose 537,88 kuna, a kotizacija za 4 kante
iznosi 100,00 kuna.
Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, zamjenik predsjednika vijeća
zaključuje sjednicu o 20,00 sati.
KLASA: 021-01/14-01/06
URBROJ: 2100/04-01/14-01
ZAPISNIČAR:

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đuro Novoselić, dipl.iur.

Jasmina Gujčić
OVJEROVITELJI:
1. Eva Balatinac,
2. Matija Tadijanov,

