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2.

Na temelju članka 109. Stavka 4. i 
članka 113. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17) , 
članka 104. Zakona o općem upravnom 
postupku („Narodne novine“ broj: 47/09) 
te članka 14. Statuta Općine Draž 
(“Službeni glasnik Općine Draž“ broj: 
01/13, 01/18, 04/18), općinsko vijeće 
općine Draž na svojoj 16. sjednici održanoj 
dana 10. srpnja 2018. godine, donosi 
slijedeće: 

RJEŠENJE 
o ispravci greške 

u Odluci o donošenju 
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja općine Draž 
 

1. Ovim rješenjem ispravlja se 
utvrđena greška u tumaču znakova na 
jednom od kartografskih prikaza koji su 
sastavni dio Odluke o donošenju III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Draž („Službeni glasnik 
Općine Draž“ broj: 04/18). 
 Dio koji se ovim Rješenjem 
ispravlja je greška u tumaču znakova  na 
kartografskom  prikazu  broj 4. D. 
“Građevinsko područje naselja Gajić i 
izdvojeno građevinsko  područje 
izvan naselja gospodarske zone".  

 

2. Na kartografskom prikazu broj 4.D. 
"Građevinsko područje naselja 
Gajić i izdvojeno građevinsko 
područje izvan naselja gospodarske 
zone":  

- u tumaču znakova, riječi: "izdvojeni 
dio građevinskog područja naselja 
gospodarske zone - izgrađeni dio" 
zamjenjuju se riječima:  
"izdvojeno građevinsko područje 
izvan naselja gospodarske zone - 
izgrađeni dio"  

- te riječi: " izdvojeni dio 
građevinskog područja naselja 

gospodarske zone - neizgrađeni 
dio" zamjenjuju se riječima: 
"izdvojeno građevinsko područje 
izvan naselja gospodarske zone - 
neizgrađeni dio". 

 

3. Ovo Rješenje o ispravci greške 
sastavni je dio Odluke o donošenju 
III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Draž 
(Službenom glasniku Općine Draž 
br. 04/18).  

 

4. Ovo Rješenje će se objaviti u  
"Službenom glasniku Općine 
Draž". 

 

O b r a z l o ž e nj e   

Tijekom uvida u elaborat III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenje Općine 
Draž („Službeni glasnik„ Općine Draž, 
broj 04/18), a koji je dostavljen Zavodu za 
prostorno uređenje Osječko baranjske 
županije, uočena je greška  u tumaču 
znakova na kartografskom prikazu broj 4. 
D. “Građevinsko područje naselja Gajić i 
izdvojeno građevinsko područje izvan 
naselja gospodarske zone". 

Zbog nedvojbenosti u provedbi, zbog 
međusobne usklađenosti  tekstualnog i 
grafičkog dijela prostornog plana, kao i 
grafičkih mjerila, izvršen je ispravak na 
način da se u tumaču znakova riječi: 
"izdvojeni dio građevinskog područja 
naselja gospodarske zone - izgrađeni dio" 
zamjenjuju se riječima:  "izdvojeno 
građevinsko područje izvan naselja 
gospodarske zone - izgrađeni dio"  

- te riječi: "izdvojeni dio građevinskog 
područja naselja gospodarske zone - 
neizgrađeni dio" zamjenjuju se riječima: 
"izdvojeno građevinsko područje izvan 
naselja gospodarske zone - neizgrađeni 
dio". 
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Uvidom u ostale dijelove plana, tekstualni i 
grafički dio, razvidno je da je došlo do 
greške u tisku spornog kartografskog  
prikaza jer je površina na koju se opis 
odnosi na kartografskom  prikazu broj 1. 
„Korištenje i namjena površina„ te u 
članku 4. Odredbi za provedbu utvrđena 
odnosno opisana  kao izdvojeno  
građevinsko područje  izvan naselja 
gospodarske namjene.  

U postupku je usvojena primjedba Zavoda 
za prostorno uređenje Osječko – baranjske 
županije, Osijek, Europske avenije 11, te 
se može ustvrditi kako se radi o pogrešci 
koja se ovim Rješenjem ispravlja.  

KLASA:   350-02/18-01/01 
URBROJ: 2100/04-01/18-15 
________________________ 
Draž, 10. srpnja 2018. god.  
 

PREDSJEDNICA  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Eva Balatinac, prof. 
 

3. 

                      Temeljem članka 38. Statuta 
Općine Draž („Službeni glasnik Općine 
Draž“, broj: 01/13, 01/18, 04/18)  i članka 
35. i  48.   Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj:  33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinsko 
vijeće općine Draž na svojoj 16. sjednici 
održanoj dana 10. srpnja 2018. godine 
donijelo je slijedeću: 

 

O D L U K U 
o kupovini čestica kč.br. 2935, 2938, u 

k.o. Draž za izgradnju Vidikovca i 
biciklisti čke staze u općini Draž 

 
I. 

                      Odobrava se kupovina 
zemljišta upisanih kao k.č.br. 2395 u k.o. 

Draž, z.k.ul. 436, označenih kao 
ORANICA TROJNAŠ  ukupne površine 
671 m2.  

II. 

                      Kupovina predmetne čestice 
koristit će se za izgradnju vidikovca  i 
ishođenje građevinske dozvole za isti. 

III. 

                      Zadužuje se općinski 
načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine 
Draž za poduzimanje zakonom propisanih 
postupaka za stjecanje nekretnine i 
izvršavanje odredbi iz točke I. i II. ove 
Odluke.  

IV. 

                      Ova odluka stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Draž“. 

KLASA:   302-02/18-01/06      
URBROJ: 2100/04-01/18-02    
________________________     
Draž, 10. srpnja 2018. god.    
                            

PREDSJEDNICA                                                               
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Eva Balatinac, prof.                                                                  
 

4. 
 
             Temeljem članka 38. Statuta 
Općine Draž („Službeni glasnik Općine 
Draž” broj: 01/13, 01/18, 04/18)  i članka 
35. i  48.   Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17) Općinsko vijeće 
općine Draž na svojoj 16. sjednici održanoj 
dana  10. srpnja 2018. godine, donijelo je 
slijedeću: 
 
 

ODLUKU  
o dodjeli sredstava Župi Sv. Barbare, 

Draž 


