ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž
dana 15. listopada 2014. godine
Sjednicu otvara Ferenc Ginder, drugi zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž u
18,00 sati.
Potom ističe kako se prvi dopredsjednik vijeća Gospodin Đuro Novoselić, ispričava, ali zbog
bolesti nije mogao nazočiti sjednici vijeća, jer je danas izašao iz bolnice.
Nadalje zamjenik predsjednika predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Balint Juhas i
2. Matija Tadijanov
Budući da nije bilo drugih prijedloga, zamjenik predsjednika nakon poziva vijećnicima da se
izjasne o prijedlogu, konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za
ovjerovitelje zapisnika izabrani Balint Juhas i Matija Tadijanov.
Zamjenik predsjednika 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 10 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1. Ferenc Ginder, drugi zamjenik predsjednika,
2. Eva Balatinac,
3. Matija Tadijanov,
4. Milena Prakatur,
5. Kristina Šipoš,
6. Balint Juhas,
7. Tadija Benić
8. Stjepan Živić
9. Anton Vinojčić
10. Stjepan Martinov
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Đuro Novoselić, prvi zamjenik predsjednika,
2. Tibor Živić,
3. Jožef Keresteš.
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.
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dnevnog reda.
Zamjenik predsjednika poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu
predloženog dnevnog reda da ih podnesu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika zamjenik predsjednika konstatira da je jednoglasno (10 za)
utvrđen slijedeći:
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Izvješće Mandatne komisije
Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž.
Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog Ugovora u Općini Draž.
5. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja „Topoljski dunavac“.
6. Pitanja i prijedlozi.
1.
2.
3.
4.

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Zamjenik predsjednika napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili
zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Zamjenik predsjednika pita vijećnike imaju li primjedbi za zapisnik, gdje ističe
kako je vijećnik Anton Vinojčić dostavio mailom svim vijećnicima Općine Draž, njegovu
primjedbu na zapisnik.
Vijećnik Anton Vinojčić iznosi primjedbu na zapisnik sa 12. sjednice Općinskog
vijeća Općine Draž, gdje ističe kako za pojedine stavke u Izvršenju polugodišnjeg obračuna
proračuna Općine Draž nije dobio pismeno objašnjenje u zapisniku. Nadalje iznosi kako u
Odluci o prihvaćanju ostavke i razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž, pod
člankom 1. navedeno kako je ostavka neopoziva te ističe da on nije dao neopozivu ostavku,
nego samo ostavku, te predlaže da se to ispravi kao i pogrešno napisano ime Antun umjesto
Anton.
Nakon glasovanja zamjenik predsjednika zaključuje kako je vijeće sa pet (5 )
glasova ZA, četiri (4) glasa PROTIV te jednim (1) glasom SUZDRŽANIM, donijelo Odluku
kojom se prihvaćaju primjedbe samo u dijelu ispravka Odluke o prihvaćanju ostavke i
razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž, te je donesena slijedeća:
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju i razrješenju
predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž
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U Članku 1. Odluke o prihvaćanju i razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
Općine Draž , Klasa: 021-01/14-01/07, Urbroj: 2100/04-01/14-01 od 17.rujna 2014. godine,
riječ „neopoziva“ briše se.
U Članku 1. Odluke o prihvaćanju i razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
Općine Draž , Klasa: 021-01/14-01/07, Urbroj: 2100/04-01/14-01 od 17.rujna 2014. godine,
riječ „Antun“ ispravlja se i glasi „Anton“ .
II.
Ostale odredbe Odluke o prihvaćanju i razrješenju predsjednika Općinskog
vijeća Općine Draž , Klasa: 021-01/14-01/07, Urbroj: 2100/04-01/14-01 od 17.rujna 2014.
godine ostaju nepromijenjene.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se ima objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Draž.
KLASA: 021-01/14-01/07
URBROJ: 2100/04-01/14-05
Draž, 15. listopada 2014. god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 1.)
Nakon usvajanja Odluke, a budući da nije bilo drugih primjedbi na zapisnik
dopredsjednik daje na glasovanje zapisnik sa 12. sjednice vijeća Općine Draž, te nakon
izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik jednoglasno (10 za) prihvaćen.
TOČKA 2. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE,
Izvješće.

Zamjenik predsjednika vijeća poziva predsjednicu Mandatne komisije da podnese

Eva Balatinac, predsjednica Mandatne komisije Općine Draž pročitala je Izvješće
Mandatne komisije.
Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Općinskog vijeće Općine Draž
(„Službeni glasnik broj: 02/13“), Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Draž dana 15.
listopada 2014. godine, na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Draž, utvrdila je slijedeće:
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
Članak 1.
Mandatna komisija konstatira da je Gospodin Anton Vinojčić dana 17. rujna
2014. godine, na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Draž podnio usmenu ostavku na
zapisnik, nakon čega je Općinsko vijeće Općine Draž prihvatilo ostavku te donijelo Odluku o
prihvaćanju ostavke i razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž
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o radu Općinskog vijeća.
Članak 2.
Mandatna komisija konstatira da je dana 19. rujna 2014. godine, Gospodin
Anton Vinojčić dostavio u Jedinstveni upravni odjel Općine Draž, pisanu ostavku na mjesto
predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž.
Članak 3.
Mandatna komisija utvrđuje da do izbora novog predsjednika Općinskog vijeća
Općine Draž, sva prava i dužnosti vrši zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž.
Članak 4.
Ovo Izvješće biti će objavljeno u „Službenom glasniku“ Općine Draž.
KLASA: 021-02/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 15. listopada 2014. god.

PREDSJEDNICA
MANDATNE KOMISIJE
Eva Balatinac, prof.

(Izvješće Mandatne komisije se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 2.)
Nakon pročitanog Izvješća Mandatne komisije, zamjenik predsjednika vijeća,
konstatira da su vijećnici Izvješće Mandatne komisije primili na znanje.
Za riječ se javlja vijećnik Anton Vinojčić, koji govori kako ovim putem opoziva
svoju ostavku na mjesto predsjednika Općinskog vijeća Općine Draž, nadalje ističe, kako je
dana 26. rujna 2014. godine, Općinu Draž prijavio Državnom odvjetništvu Republike
Hrvatske, te ukoliko Državno odvjetništvo donese Odluku kojom će se utvrditi da
nepravilnosti nije bilo, vijećnik Vinojčić, ističe da će u tom slučaju dati ostavku i na mjesto
vijećnika Općinskog vijeća Općine Draž.
TOČKA 3. IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAŽ,
Zamjenik predsjednika vijeća Općine Draž ističe kako je dana 14. listopada 2014.
godine zaprimio Zaključak Odbora za izbor i imenovanje nakon čega je u cijelosti pročitao
navedeni Zaključak.
Temeljem članka 37. Stavak 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Draž, Odbor za izbor i imenovanja, dana 14. listopada 2014. godine na svojoj 01. sjednici
donosi slijedeći:
ZAKLJUČAK

Gajića.

I
Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Draž predlaže se Eva Balatinac iz
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Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom
glasniku Općine Draž.
Dostaviti:
1. Načelniku Općine Draž
2. Zamjeniku predsjednika vijeća Općine Draž
KLASA: 021-02/14-01/03
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 15. listopada 2014. god.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Eva Balatinac, prof.

(Zaključak Odbora za izbor i imenovanje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog
broj: 3.)
Nakon pročitanog Zaključka Odbora za izbor i imenovanje, a kako drugih
prijedloga nije bilo, nakon glasovanja, zamjenik predsjednika konstatira kako je sa osam (8)
glasova ZA te dva (2) glasa SUZDRŽANA, Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
O imenovanju predsjednice Općinskog vijeća Općine Draž
I.
EVA BALATINAC iz Gajića imenuje se za predsjednicu Općinskog vijeća
Općine Draž.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Draž.
KLASA: 021-01/14-01/08
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 15. listopada 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 4.)
Nakon donesene Odluke o imenovanju predsjednice Općinskog vijeća Općine
Draž, Gospođa Eva Balatinac novoizabrana predsjednica Općinskog vijeća Općine Draž
nastavila je sa daljnjim vođenjem sjednice vijeća.
TOČKA 4. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
U OPĆINI DRAŽ,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednica vijeća otvorila
raspravu.
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Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u
Općini Draž.
Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je jednoglasno deset (10 za)
Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Draž
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Općini Draž ( Službeni glasnik“ Općine Draž , broj 01/10) članak 2„mijenja se i
glasi:
„Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj i pravnoj osobi jesu:
1. održavanje javnih površina u zimskim i ljetnim uvjetima ,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, izuzev skupljanja i
odvoza komunalnog otpada koje vrši trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Draž,
„Baranjska čistoća „ d.o.o. Beli Manastir,
3. javna rasvjeta,
4. održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije,
5. dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija javnih površina.
6. veterinarsko-higijeničarski poslovi
7. održavanje groblja.
Komunalna djelatnost održavanja javnih površina obuhvaća komunalne poslove
održavanja pješačkih staza, pješačkih zona, uklanjanje naprava sa javnih površina, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, igrališta, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje,
kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a naročito održavanje
prometnica, okomite i vodoravne signalizacije, svjetleće signalizacije, održavanje natpisnih
oznaka ulica i trgova te kućnih brojeva, prekope javnih površina i stručni nadzor nad tim
radovima.
Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina obuhvaća komunalne poslove
održavanja čistoće javnih zelenih površina pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te dijelovi
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema
posebnom zakonu. Održavanje parkova i zelenih površina obuhvaća komunalne poslove na
hortikulturnom uređenju parkova i nasada, održavanje zelenila, nabavu sadnog materijala,
košnje trave i zalijevanje.
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objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze
kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetna armatura, bojanje rasvjetnih stupova i drugo.
Komunalna djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća naročito planiranje
održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima, redovito i izvanredno
održavanje nerazvrstanih cesta, Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama su
osobito ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta, mjestimični popravci
završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata,
kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; izrada asfaltnog tepiha;
mjestimični popravci dijelova cestovne građevine; čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih
materijala sa prometnih površina, bankina, nogostupa i jaraka; manji popravci elemenata
cestovnih objekata; zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije;
čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju; zaštita nasipa,
usjeka i zasjeka; uništavanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada
ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz
profila ceste); održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba); uklanjanje snijega
i leda i drugi sliĉni radovi.
Osim komunalnih djelatnosti navedenih u članku 1. Točka 1-6. ove Odluke, od lokalnog je
značenja za Općinu Draž, obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: pod kojom se razumijeva provođenje
obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja
insekata i glodavaca.
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod kojom razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje
pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih
površina.
Komunalne djelatnosti na području Općine Draž mogu obavljati:
1. trgovačka društva u su/vlasništvu Općine Draž,
2. služba – vlastiti pogon (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon), koju osniva Općina
3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
4. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i ima se objaviti u
„Službenom glasniku“ Općine Draž.
KLASA: 363-02/14-01/07
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 15. listopada 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 5.)
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URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „TOPOLJSKI DUNAVAC“,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednica vijeća otvorila
raspravu.
U raspravi sudjeluju vijećnici: Milena Prakatur, Matija Tadijanov, Stjepan Živić
i Stjepan Martinov. Nakon provedene rasprave, predsjednica zaključuje da je jednoglasno (10
za) Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Točka 5. dnevnog reda „ Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Topoljski dunavac““ skida se sa dnevnog reda, zbog
nedostatka informacija, te će se staviti na dnevni red na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Draž.
KLASA: 350-01/14-01/04
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 15. listopada 2014. god.
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj: 6.)
TOČKA 6. PITANJA I PRIJEDLOZI,
1.
Načelnik Općine Draž informira vijećnike o prijevozu učenika srednjih škola sa područja
Općine Draž. Načelnik iznosi kako je u tijeku dogovor oko cijena usluga prijevoza. Budući
da APP Požega vozi djecu besplatno, te nema koncesiju na našem području, primorani smo da
djecu vozi poduzeće Panturist d.d. s kojim bi se trebao postići dogovor, Ministarstvo
sufinancira sa 75% troškova, Županija 5% , Panturist 10% a da roditelji sufinanciraju s
iznosom od 50,00 kuna mjesečno, a Općina Draž bi sufinancirala razliku troškova.
Kako pitanja i prijedlog nije bilo, sjednica je završila sa radom u 19,06 sati.
KLASA: 021-01/14-01/09
URBROJ: 2100/04-01/14-01
ZAPISNIČAR:
Jasmina Gujčić

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Eva Balatinac, prof.
OVJEROVITELJI:
1. Balint Juhas
2. Matija Tadijanov

