ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž
održane u Vijećnici Općine Draž
dana 19. veljače 2015. godine
Sjednicu otvara Eva Balatinac, predsjednica Općinskog vijeća Općine Draž u 18,00 sati.
Nadalje predlaže da se za ovjerovitelja 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 ovjerovitelja 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 10 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općine Draž kako slijedi:
1. Eva Balatinac, predsjednica
2. Matija Tadijanov,
3. Anton Vinojčić,
4. Đuro Novoselić,
5. Milena Prakatur,
6. Kristina Šipoš,
7. Stjepan Živić,
8. Ferenc Ginder,
9. Balint Juhas,
10. Tibor Živić
Sjednici nisu nazočni vijećnici:
1. Tadija Benić,
2. Stjepan Martinov,
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.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog
dnevnog reda.
Predsjednica poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu i dopunu
predloženog dnevnog reda da ih podnesu.
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utvrđen slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika za 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
2. Godišnji obračun Proračuna Općine Draž za 2014. godinu, zajedno sa
izvršenjima programa.
3. Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Draž.
4. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Draž i vijećnika kandidacijskih lista grupe birača.
5. Izmjene Plana nabave.
6. Informacija o provedenom natječaju za zakup poslovnog prostora Spomen
dom Batina.
7. Pitanja i prijedlozi.
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. I 16. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAŽ,
Predsjednica napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili
zapisnik sa 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Draž.
Predsjednica pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik.
Budući da primjedbi nije bilo, predsjednica daje na glasovanje
zapisnik sa 15. i 16. sjednice Općinskog vijeće Općine Draž, te nakon izjašnjavanja
vijećnika konstatira da je zapisnik jednoglasno (10 za) prihvaćen.
TOČKA 2. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE DRAŽ ZA
2014. GODINU, ZAJEDNO SA IZVRŠENJIMA PROGRAMA,
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 Anton Vinojčić, koji postavlja pitanje
vezano za konto 64. strana 2. Prihodi od imovine, ističe da je bilo planirano
331.000,00 kuna a sada ovdje je 460.000,00 kuna, te moli pojašnjenje. Nadalje moli
pojašnjenje za stavku Općinskog vijeća gdje su navedena sredstva utrošena kao i
za stavku sanacija poljskih puteva.
Jela Šovakov, odgovara na postavljeno pitanje vijećnika Vinojčića,
što se tiče konta 64. te ističe kako Vijećnik Vinojčić uspoređuje Izvorni plan
umjesto Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu. Pojašnjenje za konto
3291110 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, članovi vijeća i ostali,
nalazi se obračunate naknade sa rad na sjednicama članovima vijeća Općine Draž
od 01.01. do 31.12.2014., naknade djelatnicima za rad na sjednicama, naknada
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Općine Draž za rad na usklađivanju čestica, naknada voditelju EU projekta
„Dunavski pogled“ za rad na seminarima u Zagrebu, putni troškovi te sastanci u
Ministarstvo regionalnog razvoja u svezi Projekta.
Sanacija poljskih puteva, kamen tucanik, uređenje kanala oborinskih voda, te
sanacija ul. Kralja Tomislava u Batini.
Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić, predlaže da se
pojašnjenje za upit vijećnika Vinojčića, dostavi pismenim putem zajedno sa
materijalima za slijedeću sjednicu vijeća.
Nakon provedene rasprave, predsjednica daje na glasanje Izvršenje
Proračuna Općine Draž za 2014. godinu, te nakon glasovanja konstatira da je
Godišnji obračun Proračuna Općine Draž za 2014. godinu, zajedno sa Odlukom i
sa izvršenjima programa, jednoglasno (10 za), Općinsko vijeće Općine Draž
donijelo slijedeće:
IZVRŠENJE PRORAČUNA
OPĆINE DRAŽ ZA 2014. GODINU
KLASA: 400-05/15-01/01
URBROJ: 2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Proračuna Općine Draž za 2014. godinu, se prilaže zapisniku i njegov
je sastavni dio – prilog broj 1.)
_______________________
ODLUKU
Usvaja se Godišnji obračun Proračuna Općine Draž za 2014. godinu i Izvješća o
izvršenju Programa korištenja sredstava komunalne naknade, komunalnog i
šumskog doprinosa u 2014. godini, Izvršenje Programa javnih potreba u športu i
kulturi za 2014. godinu, Izvršenje Programa korištenja sredstava od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini, Izvršenje
Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine draž za
2014. godinu, Izvršenje Programa o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u
državnom vlasništvu za 2014. godinu, Izvršenje Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Draž za 2014. godinu, Izvršenje Programa
građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Draž za 2014.,
godinu, Izvršenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
građevnih zgrada u prostoru za 2014. godinu.
KLASA: 400-05/15-01/01
URBROJ: 2100/04-01/15-04
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio – prilog broj 2.)
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korištenja sredstava komunalne naknade, komunalnog i šumskog doprinosa
u 2014. godini
KLASA: 363-03/15-01/03
URBROJ:2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 3.)
____________________________
IZVRŠENJE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I KULTURI ZA 2014. GODINU,
KLASA: 612-10/15-01/01
URBROJ:2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 4.)
____________________________
IZVRŠENJE PROGRAMA
Korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini
KLASA: 320-02/15-01/03
URBROJ: 2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 5.)
__________________________
IZVRŠENJE PROGRAMA
ZADOVOLJAVANJA POTREBA SOCIJALNO UGROŽENOG
PUČANSTVA OPĆINE DRAŽ ZA 2014. GODINU
KLASA: 550-01/15-01/07
URBROJ:2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 6.)
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utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova
u državnom vlasništvu za 2014. godinu
KLASA: 370-01/15-01/01
URBROJ: 2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 7.)
___________________________
IZVRŠENJE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Draž za 2014. godinu
KLASA: 363-01/15-01/01
URBROJ: 2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 8.)
__________________________
IZVRŠENJE PROGRAMA
građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
u Općini Draž za 2014. godinu

KLASA: 363-03/15-01/02
URBROJ:2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 9.)
_______________________
IZVRŠENJE PROGRAMA
O utrošku naknade za zadržavanje nezakonito
Izgrađenih građevnih zgrada u prostoru za 2014. godinu
KLASA: 361-03/15-01/155
URBROJ:2100/04-01/15-02
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 10.)
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PODRUČJE OPĆINE DRAŽ,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni
suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž.
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica je otvorila raspravu.
Za raspravu se javlja načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, koji ističe
kako je održan sastanak vezan za ustroj vatrogasne zajednice Baranja, gdje je
pokrenuta inicijativa da Općine budu osnivači zajednice. Zaključak vatrogasne
zajednice i profesionalne vatrogasne postrojbe je da je trenutan ustroj preskup a ne
učinkovit. Načelnik nadalje iznosi kako je mišljenja da je jedno poluprofesionalno
društvo na području Općine Draž opremljeno sa ljudstvom i opremom dovoljno za
naše potrebe s time da se ostala Dobrovoljno vatrogasna društva ne ugase.
Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić, ističe kako je po
Zakonu svaka zajednica dužna organizirati provođenje mjera zaštite od požara.
Mišljenja je da bi profesionalna ili poluprofesionalna vatrogasna postrojba trebala
pokrivati Općinu Draž, pošto imamo troškove preko 100.000,00 kuna, godišnje.
Stožerno vatrogasno društvo bi bilo najbolje rješenje da se osnuje na razini Općine
Draž.
Nakon usuglašavanja predsjednica daje na glasovanje Plan
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Draž.
Nakon glasovanja predsjednica zaključuje kako je vijeće
jednoglasno (10 za), donijelo slijedeći:
PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE OPĆINE DRAŽ
KLASA: 214-01/15-01/04
URBROJ:2100/04-01/14-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Draž se prilaže zapisniku
i njegov je sastavi dio – prilog broj 11.)
TOČKA 4. ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA
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 uvodnog obrazloženja, predsjednica otvara raspravu.
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koji izvješćuje vijeće kako od današnjeg dana on i vijećnik Tibor Živić nisu više
članovi stranke nego nezavisni vijećnici u Općinskom vijeću Općine Draž.
Nakon usuglašavanja predsjednica daje na glasanje Odluku o
financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskog vijeću Općine Draž i
vijećnika kandidacijskih lista grupe birača.
Nakon glasovanja predsjednica zaključuje kako je vijeće jednoglasno
(10 za), donijelo slijedeću:
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u
općinskom vijeću Općine Draž
i vijećnika kandidacijskih lista grupe birača
KLASA: 005-01/15-01/02
URBROJ:2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 12.)
TOČKA 5. IZMJENE PLANA NABAVE,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni
suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž.
Kako rasprave nije bilo, predsjednica daje na glasanje Izmjene Plana
nabave.
Nakon glasovanja predsjednica zaključuje kako je vijeće jednoglasno
(10 za), donijelo slijedeće:
I.IZMJENE PLAN NABAVE
OPĆINE DRAŽ ZA 2015. GODINEU
KLASA: 400-07/15-01/01
URBROJ:2100/04-01/15-01
Draž, 19. veljače 2015. god.
(I.Izmjene plana nabave prilažu se zapisniku i njegov su sastavi dio – prilog broj
13.)
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POSLOVNOG PROSTORA SPOMEN DOM BATINA,
Uvodno obrazloženje dala je Valentina Avdičević, viši stručni
suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž, gdje je istaknula kako je
na raspisani javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vl. Općine Draž
u Batini, na Spomeniku batinske bitke, pristigla jedna ponuda od poduzeća MESS
obrt za ugostiteljstvo i usluge, Draž, Braće Radića 20, u vlasništvu Marine Šašlin,
nakon čega je sklopljen ugovor, te su preslici cjelokupne dokumentacije poslani u
Zagreb u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.
Nakon glasovanja predsjednica zaključuje kako je vijeće jednoglasno
(10 za), donijelo slijedeći:
ZAKLJUČAK
Usvaja se informacija o provedenom natječaju za zakup poslovnog
prostora Spomen dom Batina.
KLASA: 372-03/15-01/01
URBROJ:2100/04-01/15-12
Draž, 19. veljače 2015. god.
(Izvršenje Programa se prilaže zapisniku i njegov je sastavi dio – prilog broj 14.)
TOČKA 7. PITANJA I PRIJEDLOZI,
1.
Načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, ističe vezano za otvorenje
pristaništa u Batini, kako 18. ožujka stiže prvi kruzer u Batinu a do kraja godine još
46 pristajanja kruzera. Nadalje ističe kako je sa direktorom Baranjskog vodovoda
Gosp. Mariom Kovačem dogovoren nastavak izrade priključaka u naseljima Gajić
i Draž, te je dana izjava Baranjskom vodovodu kojom će Općina Draž osigurati
sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna za sufinanciranje građenja vodne građevine:
izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Zeleni otok u Batini.
Zamjenik predsjednika vijeća Đuro Novoselić, postavlja pitanje
vezano za zakup poslovnog prostora u Batini, Zeleni otok, Čarda.
Vijećnica Milena Prakatur, odvjetnica, koja zastupa Općinu Draž u
sporu sa Gospodinom Marinkom Žuljem, ističe kako će mu uputiti još jedan
pismeni poziv da se očituje ili da dođe na razgovor u Općinu Draž.
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sjednicu sa radom u 19,50 sati.
KLASA: 021-01/15-01/01
URBROJ: 2100/04-01/15-01
ZAPISNIČAR:
Jasmina Gujčić

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Eva Balatinac, prof.
OVJEROVITELJI:
1. Kristina Šipoš
2. Matija Tadijanov

