ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž
dana 10. prosinca 2014. godine
Sjednicu otvara Eva Balatinac predsjednica Općinskog vijeća Općine Draž u 18,00 sati.
Nadalje predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Kristina Šipoš
2. Matija Tadijanov
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednica nakon poziva vijećnicima da se izjasne o
prijedlogu, konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje
zapisnika izabrani Kristina Šipoš i Matija Tadijanov.
Predsjednica 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 9 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1. Eva Balatinac, predsjednica
2. Matija Tadijanov,
3. Jožef Keresteš,
4. Đuro Novoselić,
5. Tibor Živić,
6. Stjepan Živić,
7. Kristina Šipoš,
8. Milena Prakatur,
9. Anton Vinojčić
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Tadija Benić.
2. Balint Juhas
3. Ferenc Ginder,
4. 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
5. 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 predsjednica konstatira da je jednoglasno (9 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za inventuru.
Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zimsku službu.
Pitanja i prijedlozi.

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Predsjednica napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik sa
14. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Predsjednica pita vijećnike ima li primjedbi za zapisnik.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednica daje na glasovanje zapisnik sa 14.
sjednice Općinskog vijeća Općine Draž, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je
zapisnik jednoglasno (9 za) prihvaćen.
TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INVENTURU.
Uvodno obrazloženje dala je Eva Balatinac, predsjednica vijeća Općine Draž,
nakon čega je predložila slijedeće osobe u Komisiju za inventuru: Šandora Šipoša za
predsjednika, Ljiljanu Kuštro za člana i Valentinu Avdičević za člana.
Nakon provedene rasprave, predsjednica daje na glasanje prijedlog Odluke o
imenovanju Komisije za inventuru, te nakon glasovanja konstatira da je prijedlog Odluke
jednoglasno (9 za) prihvaćen, te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
O imenovanju komisije za inventuru
KLASA: 406-08/14-01/01
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 1.)

-3TOČKA 3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DRAŽ ZA 2014. GODINU,
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov, stručni suradnik u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednica otvorila raspravu.
Za raspravu se javlja vijećnik Tibor Živić, koji konstatira da su za Mjesni odbor
Batina planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna a utrošeno je 18.000,00 kuna.
Vijećnik Anton Vinojčić, postavlja pitanje zbog čega su se dogodilo povećanje
plaće za zaposlene na str. 8., te povećanje konta 3434 ostali nespomenuti rashodi, kao i konta
3293 na stranici 10 reprezentacija. Nadalje postavlja pitanje kuda je predsjednica vijeća
putovala što je vidljivo u ovim izmjenama i dopunama Proračuna, te traži objašnjenje
planiranih sredstava za Restoran spomen dom Batina u iznosu od 150.000,00 kuna a utrošenih
350.000,00 kuna.
Jela Šovakov, stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž
ističe da su prva tri mjeseca bili uposleni djelatnici na javnim radovima, a ostalih sedam
mjeseci uposlili smo još pet djelatnika za održavanje javnih zelenih površina, te njihova
primanja ulaze u primanja zaposlenih. Konto 3434 su ostali nespomenuti rashodi, na kojima
se nalaze sudske nagodbe od poduzeća Gradnja i Cosmosol za deratizaciju i dezinsekciju.
3293 reprezentacija utrošena je za poslovne suradnike i goste. Troškovi putovanja i dnevnice
odnose se na održavanje sastanka načelnika stožera Zaštite i spašavanja Općine Draž u
Kneževim Vinogradima.
Načelnik Općine Draž iznosi kako je renoviranje restorana Spomen doma Batina
kao i same prostorije Spomen doma tražilo obnovu i izgradnju: kompletne vodovodne
instalacije, centralno grijanje plus svi radijatori, sanitarni čvor 4 WC-a, kuhinja je renovirana,
podovi, pločice, keramika, krečenje, farbanje, lakiranje, krov, dimnjak, limarija, stakla te
krečenje izvana. U galeriji je isto sve kompletno napravljeno. Načelnik nadalje iznosi kako se
svi u Općini ponašamo štedljivo i domaćinski a to smo tražili i od izvođača radova.
Zlouporabe nije bilo ističe načelnik Općine Draž, te na kraju napominje kako sada imamo
gotov objekt koji poslije nove godine možemo privesti svrsi i dati u zakup.
Zamjenik predsjednice vijeća Đuro Novoselić, ističe da ondje gdje su stavke
probijene teško je sve to isplanirati u lipu. Zabrinjavajući bi bilo da nisu probijene kao i da
neke stavke nisu utrošene. To bi značilo da nismo radili, ako studentima nisu bile isplaćivane
stipendije, socijala, nogometni klubovi i KUD –ovi da nisu dobili svoja sredstva kao i
Dobrovoljna vatrogasna društva.
Nakon provedene rasprave, predsjednica daje na glasanje Izmjene i dopune
Proračuna Općine Draž za 2014. godinu, te nakon glasovanja konstatira da su Izmjene i
dopune Proračuna Općine Draž za 2014. godinu, usvojene sa 7 glasova ZA, i 2 glasa
SUZDRŽANA, Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeće:
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE DRAŽ ZA 2014. GODINU
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URBROJ: 2100/04-01/14-04
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(1. Izmjene i dopune Proračuna Opčine Draž za 2014. godinu se prilažu zapisniku i njegov su
sastavni dio – prilog broj 2.)
________________________
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
korištenja sredstava komunalne naknade, komunalnog i šumskog doprinosa
u 2014. godini
KLASA: 363-03/14-01/07
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 3.)
_______________________
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I KULTURI ZA 2014. GODINU
KLASA: 612-10/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 4.)
IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA
korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini
KLASA: 320-02/14-01/38
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 5.)
___________________
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ZADOVOLJAVANJA POTREBA SOCIJALNO UGROŽENOG
PUČANSTVA OPĆINE DRAŽ ZA 2014. GODINU
KLASA: 550-01/14-01/12
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 6.)
_____________________

-5IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova
u državnom vlasništvu za 2014. godinu
KLASA: 370-01/14-01/03
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 7.)
_____________________
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Draž za 2014. godinu
KLASA: 363-01/14-01/11
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 8.)
___________________
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
u Općini Draž za 2014. godinu
KLASA: 363-03/14-01/12
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 9.)
____________________
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih građevnih zgrada u prostoru za 2014. godinu
KLASA: 361-03/14-01/155
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 10.)
____________________

-6TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG
PONUDITELJA ZA ZIMSKU SLUŽBU,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, gdje je istaknula kako je na raspisani javni
natječaj pristigla jedna ponuda od poduzeća Zadravec d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Branjin
Vrh, S. S. Kranjčevića 2, s ukupno ponuđenom cijenom od 1.250,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 1.562,00 kuna s PDV-om.
Nakon provedene rasprave, predsjednica daje na glasanje Prijedlog Odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zimsku službu, te nakon glasovanja konstatira da
prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zimsku službu, nije usvojen sa 9
glasova SUZDRŽANIH, te je Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
1. Za obavljanje komunalnih poslovazimsko održavanje nerazvrstanih
prometnica na području Općine Draž, na osnovi Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Draž,
Klasa:363-02/10-01/02, Urbroj:2100/04-02/10-01, i Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Općini Draž Klasa: 363-02/14-01/07, 2100/04-01/14-01 od
15. listopada 2014. godine) , u postupku javnog Poziva za dostavu ponuda ,
objavljenog dana 07.studenog 2014. godine na web stranici Općine Draž
www.draz.hr ne prihvaća se niti jedna ponuda.
2. Nalaže se općinskom načelniku raspisivanje novog Poziva za dostavu ponuda za
obavljanje komunalne djelatnosti - zimsko održavanje nerazvrstanih prometnica
na području Općine Draž.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ima se objaviti u „Službenom glasniku
„ Općine Draž.

4. Uputa o pravnom lijeku:
Protiv Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave Odluke, sukladno
odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu Urednički pročišćeni
tekst, “Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom
gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji i 147/14) .Tužba se predaje neposredno
Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i
usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane Odluke, te primjerak tužbe za tuženo
upravno tijelo.
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URBROJ: 2100/04-01/14-11
Draž, 10. prosinca 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 11.)
TOČKA 5. PITANJA I PRIJEDLOZI,
Kako pitanja i prijedloga nije bilo sjednica je završila sa radom u 19,15 sati.

KLASA: 021-01/14-01/11
URBROJ: 2100/04-01/14-01

ZAPISNIČAR:
Jasmina Gujčić

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Eva Balatinac, prof.

OVJEROVITELJI:
1. Kristina Šipoš
2. Matija Tadijanov

