ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž
dana 19. studenog 2014. godine
Sjednicu otvara Eva Balatinac predsjednica Općinskog vijeća Općine Draž u 18,00 sati.
Nadalje predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Stjepan Martinov
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 Stjepan Martinov 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 12 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1. Eva Balatinac, predsjednica
2. Đuro Novoselić,
3. Matija Tadijanov,
4. Jožef Keresteš
5. Kristina Šipoš,
6. Balint Juhas,
7. Tibor Živić
8. Stjepan Živić
9. Ferenc Ginder
10. Stjepan Martinov
11. Milena Prakatur
12. Anton Vinojčić
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Tadija Benić.
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. Jasmina Gujčić, djelatnik Općine Draž
7. Adrijan Šanta, osoba na stručnom osposobljavanju u Općini 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 (12 za) utvrđen
slijedeći:
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Prijedlog Proračun Općine Draž za 2015. godinu zajedno sa Programima.
Plan nabave Općine Draž za 2015. godinu.
Prijedlog Analiza stanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja Općine Draž.
5. Pitanja i prijedlozi.
1.
2.
3.
4.

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAŽ,
Predsjednica napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik sa
13. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Predsjednica pita vijećnike ima li primjedbi za zapisnik.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednica daje na glasovanje zapisnik sa 13.
sjednice Općinskog vijeća Općine Draž, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je
zapisnik jednoglasno (12 za) prihvaćen.
TOČKA 2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRAŽ ZA 2015. GODINU
ZAJEDNO SA PROGRAMIMA,
Uvodno obrazloženje dala je Jela Šovakov , stručni suradnik u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Draž.
Načelnik Općine Draž Stipan Šašlin, iznosi kako se Proračun povećao 100%
zbog Projekta „Dunavski pogled“ koji je usmjeren na naselje Batina. Proračun je realan, nisu
veće rashodovne strane od prihodovnih. Na bazi ovogodišnjih prihoda je Proračun za 2015.
godinu i planiran, a ukidanje područja od posebne državne skrbi će se itekako odraziti na naše
stavke proračuna, ističe načelnik Općine Draž. Nadalje napominje kako je Proračun i
socijalan, planirana su sredstva za novorođenčad, za stipendije, skrb za starije osobe, učeničke
putne karte, kao i sredstva za sve udruge koje djeluju na području Općine Draž, dobrovoljna
vatrogasna društva, kulturno umjetnička društva, nogometne klubovi i dr.
Načelnik nadalje govori o primljenom amandmanu na Proračun za 2015. godinu, vijećnika
Antona Vinojčića. Vijećnik Anton Vinojčić traži da se u Proračun uvrsti stavka Proračunska
zaliha, te ističe da je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Draž za 2015. godinu
nedorečen. Isti je ujedno dostavio svoj prijedlog Odluke načelniku Općine i svim vijećnicima
Općine Draž putem e-maila. O predloženom amandmanu, načelnik iznosi kako se
proračunska zaliha nije planirala zbog toga što se time daje veće ovlasti načelniku Općine, a
mišljenja smo da to nije potrebno. Što se tiče prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna
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našem Proračunu, istakao je načelnik Općine Draž.
Nakon uvodnog izlaganja načelnika Općine Draž, Stipana Šašlina, predsjednica
otvara raspravu.
Za raspravu se javlja vijećnik Anton Vinojčić, koji ističe kako nema ništa protiv
naselja Draž, ali mišljenja je kako nije vrijeme da se bahatimo sa nogometnim tribinama u
Dražu u iznosu od 550.000,00 kuna.
Vijećnik Tibor Živić, mišljenja je kako je iznos od 550.000,00 kuna prevelik za
izgradnju tribina u naselju Draž, ako uzmemo u obzir krizu u cijeloj državi sa prognozom da
će sljedeća godina biti i puno gora. Nadalje ističe kako je na samom ulazu u Republiku
Hrvatsku u naselju Batina, ruševina na nogometnom igralištu koja nagrđuje okolinu, te koju bi
trebalo sanirati.
Vijećnica Milena Prakatur iznosi kako nije stvar u iznosu od 550.000,00 kuna,
nego za što se daje i kolika je korist od svega toga, te dali će investicija donijeti neka povratna
sredstva.
Predsjednica Eva Balatinac, ističe kako su se Projektom „Dunavski pogled“
osigurala sredstva u iznosu od cca 8.000.000,00 kuna, koja će se utrošiti u naselje Batina,
čime će Batina dobiti novo lice i izgled, time je nepotrebno govoriti o bilo kakvoj obnovi u
Batini za 2015. godinu.
Načelnik Općine Draž, ističe kako se ne slaže sa vijećnicom Prakatur, mišljenja
je kako se u šport i u mladež treba ulagati. NK „Mladost“ Draž je najbolji klub u Općini Draž,
a jedini nema tribine i ima najlošije uvijete od svih klubova.
Vijećnik Matija Tadijanov, ističe kako ulica Ive Lole Ribara u Dražu u dužini
od 500 metara nije asfaltirana, kao i cesta prema groblju u Dražu u dužini od 30 metara, stoga
predlaže da se te dvije ceste asfaltiraju. Nadalje predlaže obnovu spomenika Ivana
Nepomuka u Dražu.
Vijećnik Stjepan Martinov, govori kako na području Općine Draž nemamo
adekvatni spomenik poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, postojeći spomenik
nije ono što bi trebao biti, totalno je nevidljiv, mišljenja je vijećnik Martinov.
Zamjenik predsjednice vijeća Đuro Novoselić, ističe kako je najpozitivnija
stvar u Proračunu za 2015. godinu projekt „Dunavski pogled“, te predlaže da se tu ne stane
nego da se ide dalje sa projektima. Nadalje ističe da uz 20% manje prihoda, ipak se nisu dirale
neke stavke u Proračunu te su planirane kao i 2014. godine, najbitnija je naplata naših
izvornih prihoda. Mišljenja je kako su tribine u Dražu potrebne i istina je da NK „Mladost“
Draž ima najlošije uvijete od svih nogometnih klubova na području Općine Draž. Prošle
godine je bila planirana izgradnja tribina ali nije se realizirala, sada se to može, primjereniji
trenutak nikada neće biti bolji, istakao je zamjenik predsjednice vijeća Đuro Novoselić.
Vijećnik Anton Vinojčić, ističe kako podržava rad na Europskim projektima.
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Općine Draž za 2015. godinu zajedno sa programima, te nakon glasovanja konstatira da je
Prijedlog Proračuna Općine Draž za 2015. godinu zajedno sa programima, usvojen sa 10
glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAMIM, Općinsko vijeće Općine Draž
donijelo slijedeći
PRORAČUN
Općine Draž za 2015. godinu
i projekcije za 2016. i 2017. godinu
KLASA: 400-07/14-01/01
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 1.)
________________________
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Draž
za 2015. godinu
KLASA: 400-07/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 2.)
_______________________
P R O G R A M
korištenja sredstava komunalne naknade, komunalnog i šumskog doprinosa
u 2015. godini
KLASA: 363-03/14-01/07
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 3.)
_______________________
P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I KULTURI ZA 2015. GODINU
KLASA: 612-10/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 4.)
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korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini
KLASA: 320-02/14-01/38
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 5.)
___________________
P R O G R A M
ZADOVOLJAVANJA POTREBA SOCIJALNO UGROŽENOG
PUČANSTVA OPĆINE DRAŽ ZA 2014. GODINU
KLASA: 550-01/14-01/12
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 6.)
_____________________
PROGRAM
o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova
u državnom vlasništvu za 2015. godinu
KLASA: 370-01/14-01/03
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 7.)
_____________________
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Draž za 2015. godinu
KLASA: 363-01/14-01/11
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 8.)
___________________
PROGRAM
građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
u Općini Draž za 2015. godinu
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URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 9.)
____________________
PROGRAM
utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
KLASA: 361-03/14-01/155
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 10.)
____________________
PLAN
RAZVOJNIH PROGRAMA
KLASA: 400-07/14-01/03
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 11.)

TOČKA 3. PLAN NABAVE OPĆINE DRAŽ ZA 2015. GODINU
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednica vijeća otvorila
raspravu.
Za raspravu se nitko od vijećnika nije javio, stoga predsjednica daje na glasanje
Plan javne nabave Općine Draž. Nakon provedenog glasovanja, predsjednica konstatira da je
jednoglasno sa 12 glasova ZA, Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeći:
PLAN NABAVE
OPĆINE DRAŽ ZA 2015. GODINU
KLASA: 400-07/14-01/04
URBROJ: 2100/04-01/14-01
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 12.)
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RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE DRAŽ,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni suradnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, nakon čega je predsjednica vijeća otvorila
raspravu.
Za raspravu se nitko od vijećnika nije javio, stoga predsjednica daje na glasanje
prijedlog analize stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine
Draž. Nakon provedenog glasovanja, predsjednica konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova
ZA, Općinsko vijeće Općine Draž donijelo slijedeću:
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE DRAŽ U 2014. GODINI
KLASA: 810-03 /14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-02
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Analiza se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 13.)
__________________
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ U 2015. GODINI
KLASA: 810-03/14-01/02
URBROJ: 2100/04-01/14-03
Draž, 19. studenog 2014. god.
(Smjernice se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio – prilog broj 14.)
____________________
TOČKA 5. PITANJA I PRIJEDLOZI,
1.
Načelnik Općine Draž informira vijećnike o pristiglom Zahtjevu za kreditiranje
Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir, te iznosi da Grad Beli Manastir kao većinski
vlasnik ako prihvati kreditiranje, mi kao Općina ne možemo puno utjecati na odlučivanje.
Nadalje, iznosi kako je u dogovoru sa Stanoupravom d.o.o. Beli Manastir, odlučeno da se
umanji iznos za stambenu pričuvu, zbog toga što se stanovi na našem području ne održavaju i
ne obnavljaju.
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KLASA: 021-01/14-01/10
URBROJ: 2100/04-01/14-01
ZAPISNIČAR:
Jasmina Gujčić

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Eva Balatinac
OVJEROVITELJI:
1. Stjepan Martinov
2. Matija Tadijanov

