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KLASA: 008-01/19-02/75-1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar,   16. kolovoza 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 16. kolovoza 2019. godine s početkom u  19.30 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 008-01/19-02/75 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 12. kolovoza 2019. godine. 
 
Sjednici su nazočili: 

 
1. DARIO NOVAK 
2. ZDRAVKO SESAR 
3. JOSIP PAP 
4. MATEJ VRSELJA 
5. MARTINA JOZIĆ 
6. KLAUDIJA WILD 
7. IVAN ŽEKO 
8. DARKO ČULJAK 
9. KATARINA POPOVIĆ 

 
Sjednici nisu nazočiili:  

1. MARINKO SUTON 
2. IVAN MILIĆ 
3. TOMISLAV VELIĆ 
4. IVICA GILJA 
5. NEDELJKO MUDNIĆ 
6. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
   JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno - financijske poslove  
   JASNA ZOVKO – ravnateljica Predškolske ustanove “Vrtuljak” Nuštar  
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Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s 26. sjednice na raspravu. 

 
Predsjednik vijeća daje zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća na  glasovanje: 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

 
                                                 Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

Predsjednik općinskog vijeća predlaže da se točka 7. Odluka o prihvaćanju izvješća Predškolske 
ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. 
godine stavi odmah iza točke 1. Aktualni sat. 

Predsjednik općinskog vijeća izmjenu točki dnevnog reda daje na glasovanje: 

„ZA“ – 9 

„PROTIV“ – 0 

Izmjena točki dnevnog reda usvojena jednoglasno. 

                                Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 
    
1. Aktualni sat 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i rashodima za 
razdoblje od 01.siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine 
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu  
4. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nuštar 
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Nuštar za projekt 
"Izgradnja malonogometnog igrališta“ 
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na 
području Vukovarsko-srijemske županije 
7. Prijedlog o dodjeli javnih priznanja i godišnjih nagrada Općine Nuštar pojedincima i skupinama 
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Točka 1.  Aktualni sat 
 
Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća: 

- 12. srpnja 2019. godine dobili potvrdu da smo prošli administrativnu provjeru za projekt „Prostori 
sudjelovanja“  čija je vrijednost 1.999.000,00 kuna. Projekt bi zapošljavao 12 osoba 
- 01. kolovoza u 24:00 h se otvarao natječaj Fonda za zaštitu okoliša – postavljanje mreže i 
informacijsko-interakcijski sučelja na području Općine Nuštar – čija je vrijednost 150.000,00 kuna + 
PDV, koji smo prijavili, od čega su 80% sredstva Fonda, 20% sredstva Općine 
- sa 01. kolovozom službeno je s radom započelo i Reciklažno dvorište koje je predano komunalnom 
poduzeću na upravljanje, trenutno u Reciklažnom dvorištu radi jedna osoba, Ivan Karaula – djelatnik 
poduzeća „Monosterium“ 
- prestankom rada vrtića intezivirali su se i sami radovi koji se financiraju sredstvima Ministarstva 
demografije i iz samog Proračuna. Radovi bi trebali biti gotovi početkom rujna, što znači da bi se 
nesmetano moglo nastaviti sa normalnim radom u vrtiću. Najava upravnog vijeća vrtića kako zbog 
povećanja kapaciteta vrtića uskoro ide natječaj za nova zaposlenja – dvije čistačice i četiri 
odgajateljice 
- prema informacijama tvrtke „Vermilion“ koja provodi poslove oko bušotine u Ceriću – radovi su se 
odvijali bez problema, nadamo se pozitivnom ishodu što može biti samo dodatni prihod Općini 
- od strane tvrtke „TIP TIP“ za mjesec lipanj dobili smo račun 18.600,00 kn za usluge skloništa 16 
pasa. Godišnje Općina izdvaja oko 200.000,00 kuna. Apel svim vijećnicima da zajednički pokušamo 
pronaći rješenje 
- dužnost Udruga s područja Općine koja koriste proračuna sredstva je da svaka tri mjeseca predaju 
financijsko izvješće, ali nažalost Udruge kasne čak i uz produženje rokova. Upozoravam da niti jednoj 
Udruzi neće biti isplaćena sredstva ukoliko na vrijeme ne preda izvješće 
- završen je projekt izgradnje parkirališta na Cerićkom groblju 
- osigurana su sredstva za izgradnju spojnih cjevovoda Nuštar-Marinci. Procijenjena vrijednost radova 
na dionici spojnog cjevovoda je 4 milijuna kuna, a financirat će se iz mjere 7.2.1. Program ruralnog 
razvoja RH 
- na natječaj Ministarstva poljoprivrede prijavljujemo se na Mjeru 4.3. Rekonstrukcija traktorskog puta 
u šumskom dijelu ceste u većem šumskom kompleksu Ljeskovac – cesta između Cerića i Starih 
Jankovaca – 1 milijun eura, 100% financiranje Ministarstva poljoprivrede 
- imali smo sastanak sa prof. Vučićem koji je prošao na natječaju za Glavni projekt Dvorca radi nekih 
izmjena u Idejnom projektu 
- ovih dana sastalo se Povjerenstvo za dodjelu financijske potpore za mlade obitelji – zaprimljeno 5 
zahtjeva koji se još obrađuju 
- ovih dana u zgradi Općine završavamo radove na uređenju općinskih ureda 
- čestitka ženskoj mladeži DVD-a Nuštar na osvojenoj bronci u Švicarskoj, zlatnoj sprinterici Mii 
Wild, kao i Magdaleni Dakić koja je osvojila godišnju nagradu „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije 
 
Gospođa Wild vezano uz stipendije podsjeća da bi ove godine trebali ići ranije s Odlukom i natječajem 
budući da će većina raspisati natječaj do 15. listopada. 
Gospodina Vrselju zanima da li mi uopće imamo Odluku o ukidanju financiranja Mjesnih odbora, na 
što načelnik odgovara kako se od 2013. godine nastavila isplaćivati naknada, pokušala se pronaći 
Odluka, ali je nema. Prijedlog Ureda državne uprave je da se pričekaju novi izbori koji su održani i da 
poslije njih više ne idemo sa isplatama. Naknade se za sada ne isplaćuju. 
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Gospodina Pap zanima da li je cjevovod za Marince izvan regionalnog vodovoda, načelnik objašnjava 
da je to regionalni vodovod. 
Gospodin Žeko: nemam  pitanja, ali ću Vas izvijestiti da je Povjerenstvo za dodjelu financijske 
potpore (Josip Pap – član, Darko Čuljak- član, Ivan Žeko – predsjednik) zaprimilo do 31. srpnja 5 
prijava, od toga 2 za kupovinu građevinskog zemljišta, a 3 za kupovinu kuće. 
Sastali smo se 31. srpnja, 1 prijava je bila valjana, 4 nisu ali je Darko kontaktirao sve osobe i oni su do 
13.08. donijeli sve dokumente i sve su prijave valjane. Dakle, 5 prijava: Željko Rupčić, Nuštar, Davor 
Matančević, Cerić, Mirela Strašek, Vinkovci, Zlatko Šamukić, Cerić i Josip Bertić, Vinkovci. Mi smo 
to sve pregledali, ali na kraju kandžija puca, načelnik donosi Odluku da li je valjano ili nije.  
Gospodin Mrkonjić: pitao bih Ivana ako može, znam da je bila jedna nepotpuna prijava, odnosno da je 
bio problem u ne plaćanju poreza. 
Gospodin Žeko: Strašek je dostavio iz Porezne uprave potvrdu da on uredno plaća, nagodio se i mi 
smo to uzeli u obzir. 
 
Točka 2. Odluka o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ Nuštar o prihodima i 
rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine 

Predsjednik općinskog vijeća daje riječ gospođi Zovko, ravnateljici Predškolske ustanove „Vrtuljak“ 
Nuštar. 
Gospođa Zovko: pozdravljam sve prisutne, ako ste malo pogledali, ukupni prihodi - 433.274,60 kn, 
tekuće potpore državnog proračuna – 7.706,60 kn, prihodi od boravka djece – 165.070,00 kn, prihodi 
od Općinskog proračuna – 20.500,00 kn (sufinanciranje u iznosu 50,00), prihodi od nadležnih 
proračuna – 240.000,00kn. Svi rashodi da ne nabrajam redom su iznosili 456.680,82 kn, s tim da smo 
imali taj manjak od 23.406,22 kn , međutim imali smo višak prihoda iz prethodnog razdoblja – 
70.960,27 kn, tako da smo ukupan prihod imali u iznosu 47.554,05 kn. 
Gospođa Wild: nemam pitanje, imam prijedlog. Pošto sam informatičar, ne znam zašto vrtić nema 
svoju web stranicu, ili barem dio na općinskim. 
Gospođa Zovko: nama je to puno održavati, nas već i ovako ima jako malo i uz sve ostale poslove još i 
web stanica bi nam bila zaista previše. Natječaj i sve stavljamo na općinske stranice, ali mi nemamo ni 
informatičara. 
Gospodin Žeko: ravnateljica prije nego što je došla kaže da ću je gnjaviti. Ja znam da vi radite puno, 
imam ja informacija. Ali kad se pravi neko izvješće, prošlo izvješće ste napravili par excellence ja sam 
ga podržo. Sve uredno napisano, sve fino potpisano, datum kada je napravljen. Ovo ponovno bez 
datuma, potpisa. To je dokument koji mora imati glavu i rep, ali sad ne znam ni kad ste Vi to radili, 
tko je izvukao te brojke, nema potpisa. Imamo izvješće revizije za nogometni stadion složeno kao na 
ispitu. To nije neka velika greška, samo stavite Jasminka, datum i sve pet.  
Gospoda Zovko: ja sam za ovo Vijeće saznala u pola 6. 
Gospodin Žeko: ne volim kad je negativno jer vidim da se trudite i radite. Vidim koliki su prihodi, 
nisam znao pa sam si podvukao. Zanima me samo kod rashoda naknada za smrtni slučaj, nisam ja 
protiv toga ali evo. Vidim da to sve štima i sad opet na kraju gdje nema žiga, potpisa, datuma kaže 
rezultat – to je manjak prihoda nad rashodima. Drugo ukupan prihod, nije to ukupan prihod to je 
ukupno ostvareni višak na dan 30.06.2019. Samo tehnička stvar, ja ću ga podržati, ali samo to malo 
ispraviti. 
Gospoda Zovko: ovo naknada za smrtni slučaj od 3.000,00 kn, to je od djelatnice majka preminula i 
mi smo taj iznos isplatili kao pripomoć obitelji. Za ovaj dio, tih 23.000,00 kn – minus je toliki, ovo je 
višak sredstava. 
Gospodin Mrkonjić: stvar je u nazivima, ne u iznosima.  
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Gospoda Zovko: sve su režije plaćene, nema nikakvih dugova prema nikome.  
       

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Gospodin Mrkonjić: dok je gospođa Zovko još tu da se pojasne pedagoški standardi i što nam je 
potrebno od djelatnika da bi to funkcioniralo s obzirom na proširenje.  
Gospođa Zovko: na temelju članka 35. i 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, za sada 
imamo 3 odgojno-obrazovne skupine, nedostaje nam odgojitelja prema članku 28. Radimo 10-satno 
radno vrijeme, trebali bi po skupini imati 2 čovjeka. Nakon raspisanog natječaja za upis, imamo 34 
nove djece i 56 ostaje koji već pohađaju vrtić. To smo raspodijelili u 4 odgojno-obrazovne skupine, 
znači da nam fali 4 čovjeka prema pedagoškim standardima i 2 spremačice, odnosno spremačica koja 
je završila za kuharicu smo prebacili.  
Načelnik: radovi će biti gotovi do 02.09., izvođač je garantirao, tako je i Ugovor potpisan. Ako ne 
izvedu radove, platit će penale. A što se tiče prijema djelatnika u vrtić, mislim da bi bilo puno 4 tete 
odgajateljice, što se tiče čistačica slažem se da trebaju. Da probamo za prvu ruku sa dvije da vidimo 
kako će funkcionirati, lako ćemo proširiti. Volio bi iako se to ne može tako, ako se ide u zapošljavanje 
da to budu osobe sa područja Općine Nuštar.  
Gospođa Wild: da probate za početak sa jednom spremačicom na puno radno vrijeme, a jednom na 
pola. 
Gospođa Zovko: problem je što imamo jako puno male djece. U mlađoj skupini stoji 19-ero djece, a 
po standardima treba biti 12. Srednja skupina – 26, trebalo bi biti manje. Starija skupina je do 24-ero. 
Imamo 10-satno radno vrijeme i mi se moramo preklapati, nama je problem spavanje . Sada će svaka 
skupina spavati u svojoj sobi, tko će s tom djecom biti jer mi njih ne možemo ostaviti bez nadzora. 
Načelnik: ja nisam protiv sufinanciranja vrtića da se to poveća. Ja bi radije povećao sufinanciranje da 
se smanji financiranje roditelja. 
Gospodin Mrkonjić: mi možemo zaposliti dvije, dvije. Od Nove godine planirati ako ta tri mjeseca 
pokažu da oni zaista ne mogu, za sljedeću godinu još dva radna mjesta. 
Gospođa Zovko: nama su potrebni odgojitelji radi djece, a oni mogu počistiti ako je potrebno. Zaista 
se ne možemo rastegnuti tih 10 sati. 
Gospođa Popović: s razlogom je standard koji je, treba i to poštovati. 
Gospodin Žeko: mi smo osnivači tog vrtića, mi smo vlasnici, mi odlučujemo. Radi se o našoj djeci, 
slažem se s Hrvojem. Treba zaposliti za prvu ruku dvije tete i dvije spremačice. Mišljenja smo da mi 
damo taj gratis vrtić, a novca u proračunu ima. Pripremite rebalans, na djeci ne bi trebalo štediti. 
Gospođa Wild: s proširenjem jesu se djeca koja idu u Vinkovce uspjela upisati? 
Gospođa Zovko: sva djeca koja su prijavljena na natječaju su primljena osim jasličkih. 
Gospođa Wild: mi smo govorili kad se vrtić proširi da ćemo moći djecu koja su išla u Vinkovce zbog 
nedostatka mjesta u Nuštru prebaciti, i zbog toga što smo ih i tamo sufinancirali. 
Načelnik: ima roditelja koji jednostavno kažu neću dijete dati u nuštarski vrtić. Ta sredstva koja su išla 
za sufinanciranje djece u grad mi bi i dalje trebali sufinancirati te pelenaše koji idu u jaslice. A ova 
djeci koji roditelji ne žele upisati dijete u vrtić, taj nek plati vrtić u gradu. 
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Gospodin Novak: jel popunjen sav broj?  
Gospođa Zovko: sve je popunjeno, nema više mjesta. Natječaj za upis je trajao više od 15 dana. 
Gospođa Popović: ja bi samo predložila s obzirom da su se grupe rastegnule maksimalno plus 
pedagoški standard koji kaže koliko treba biti teta, znači po meni je dobro da se stavi broj teta koji 
treba ali na određeno vrijeme pa ćete vidjeti kroz određeni period da li je zaista potrebno. 
Gospođa Zovko: mi smo išli s tim da se uzmu na određeno vrijeme, na godinu dana da vidimo da li će 
se broj djece smanjiti ili bude još djece za upis. 
Točka 3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

Gospodin Ivanković: moramo usvojiti novu Odluku o komunalnom redu, bio nam je rok 04.08., 
usklađenje je stare Odluke sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.  
Gospođa Wild: ja mogu prijaviti susjeda pokraj ako ne održava svoje? 
Gospodin Ivanković: to ste mogli i prije. 
Gospođa Wild: ja sam već govorila, pa mi je rečeno kako je to privatno. 
Gospođa Popović: rekli smo da nemamo ovlasti za to. Meni isto zanima jer imam isti slučaj. 
Gospodin Ivanković: sad su se puno promijenile ovlasti komunalnog redara. Nepravilnosti se 
prijavljuju Općini, komunalni redar je djelatnik Općine. 
Gospodin Pap: po članaku 15. što sa vlasnicima do kojih se ne može doći?  
Gospodin Novak: piše u stavku 2., komunalni redar može odlučiti o napuštenim i devastiranim 
građevinama. 
Gospodin Pap: piše da se vlasnika mora obavijestiti. 
Gospodin Ivanković: točno, ne mogu doći kod tebe kući. Znači, prvo te moram obavijestiti. Ako ga se 
ne može naći onda će se djelovati. Kad prođe zakonski rok on mora reagirati ili neće.  
Gospođa Wild: kada će se moći prva prijava podnijeti? 
Gospodin Ivanković: nakon objave u „Službenom vjesniku“. 
Gospodin Pap: članak 75., točka 10. vezano za držanje životinja. Po ovim zonama kako se navelo 
doslovno svi koji drže životinje u sva tri sela su u prekršaju. Konkretno, II. zona – dijelovi naselja 
Nuštar, Cerić, Marinci unutar građevinske zone, znači selo samo. Kopitari do dva komada, goveda do 
8 komada, svinje do 6 komada ili do 2 krmače, ovce i koze do 10 komada, perad do 10, kunići do 10. 
Svi su doslovno u prekršaju. 
Gospodin Ivanković: ovo je prijedlog Odluke, Vaše je da  je uredite. 
Gospodin Pap: III. zona – izvan građevinskog područja. Ja imam 60 ovaca i 40-50 janjaca, ja ti trebao 
po ovome sve seliti negdje van. Pada mi na pamet koji ima 60-70 junadi u tovu, a tu piše goveda do 8 
komada. 
Gospodin Ivanković: mjesec dana je bilo na našoj web stranici, nitko se nije javio, nitko nije imao 
komentar na ovo.  
Gospodin Pap: baš što gospodin Žeko kaže, nisam ja ni gledao. Mislim da je bio red da se uputi barem 
vijećnike na tako nešto, već ovo je sad ovako na hu-bu. 
Gospodin Ivanković: nije na hu-bu, dobio si 5 dana prije. 
Gospodin Pap: dobio 5 dana prije za prošlu sjednicu koja nije održana, kako sam mogao reagirati? 
Gospodin Ivanković: možeš sad, daj prijedlog koliko to treba komada. 
Gospodin Novak: tvoj prijedlog je da sve ide van iz II. zone u III. zonu? 
Gospodin Pap: ja mogu dati prijedlog da se to poveća na neke maksimalne zakonske dozvoljene 
okvire u sva tri mjesta. 
Gospodin Novak: ne može kad su placevi u Nuštru 501 kvadrat, ne možeš držati ni papuče vani, a ne 
tov junadi. 
Gospodin Pap: prijedlog za Marince, maksimalno zakonski. 
Gospodin Ivanković: onda ćemo Marince i Cerić staviti u III. zonu, iz II. u III. U III. je dozvoljeno sve 
bez ograničenja. Znači, građevinska područja Marinaca i Cerića prebacuju se u III. zonu. 
Gospodin Pap: znači da se Marinci i Cerić uvrste u III. zonu bez ograničenja. 
Gospodin Novak: Nuštar ostaje isti ili ćemo smanjiti ova goveda i svinje? 
Gospodin Ivanković: nemoj smanjivati, ovo ti je sve za osobnu potrebu. 
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Gospodin Pap: članak 150. dezinsekcija i deratizacija, deratizacija dva puta godišnje, dezinsekcija po 
potrebi. Po meni, ovo je premalo dva puta godišnje. 
Gospodin Ivanković: deratizacija mora biti dva puta godišnje dok se trihinela ne pojavi, kada se pojavi 
onda je besplatno. To toga, jedna deratizacija je 45.000,00 kn za sva tri mjesta.  
Gospodin Žeko: ja mogu reći da sam se prije ove Odluke o komunalnom redu provozao kroz sva tri 
naselja naše Općine, to izgleda jako lijepo. Nuštar i Cerić održavani, Marinci malo šepaju. Meni je 
drago da je došlo da komunalni redar ima velike odgovornosti i da će to još biti bolji život naših 
građana. Ono što mislim da je ovdje važno reći, gospodin Pap mi je uzeo, podržavam ono za III. zonu. 
Međutim, mi ovdje imamo članak 161. kazne za pravne osobe. Pa kaže,novčana kazna od 2.000,00 kn. 
Mi imamo naš centar u Nuštru koji je s jedne strane Općina, s druge strane fontana, preko Spomenika 
obrani Nuštra, a imamo preko Zvijezdinu zgradu koja je privatno vlasništvo. One boce gore su strašne 
za vidjeti, otpada fasada, rine. Ne znam način da on to malo sredi. Ove kazne u članku 161., ova kazna 
za kupanje u fontani 500,00 kn za fizičke osobe, za pravne osobe 1.500,00 kn zbog preventive ja bi 
sve to x 2.  
Gospodin Ivanković: taj primjer da stavimo kaznu od 2.000,00 do 20.000,00 kn, na tom primjeru neće 
značiti ništa. 
Gospodin Žeko: znam, ja sam to ovdje napisao na 5.000,00 kn, samo preventive radi. 
Gospodin Ivanković: njemu 2.000,00 i 5.000,00 kn ne znači ništa. 
Gospodin Sesar: doći će znači kraj radnim strojevima? Mislim da je i prošle godine taj Zakon važio pa 
se opet ništa napravilo, valjda će se sada napraviti. Tko snosi krivicu ako se to ne napravi? 
Gospodin Žeko: odgovorna je izvršna vlast. 
Gospodin Novak: pročelnica koja je njemu nadređena i načelnik. 
Gospodin Mrkonjić: inače je praksa da se sa svojim mještanima pokuša u dobroj vjeri i namjeri 
opomenuti. Iza toga trebaju neke pisane opomene. 
Gospodin Vrselja: dva puta se treba upozoriti, treći put nema više upozorenja. 
Gospodin Sesar: neki su privatizirali općinsko odnosno državno zemljište. Što kada bi svi izvezli 
strojeve van, na što bi to ličilo? 
Gospodin Novak: ja se slažem sa gospodinom Sesarom. Komunalni jednom dođe, poslika, pošalje mu 
dopis i poslije toga kazna. 
Gospodin Žeko: članak 161. stavite novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn za pravne osobe. 
Načelnik: ja bi ovo da ostane 2.000,00 kn ili da stavimo 5.000,00 kn. 
Gospodin Ivanković: da stavim 1. neodržava vanjske jedinice urednim … pod 1. 10.000,00 kn, a sve 
ostalo 2.000,00 kn. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
Točka 4.  Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Nuštar 

 
Načelnik: to je mjera koju smo dobili iz Ministarstva poljoprivrede. Izmjene i dopune radi firma iz 
Osijeka, Zavod za prostorno planiranje. Ovo je Odluka da se kreće u izradu izmjena i dopuna 
prostornog plana. Osnovi cilj izrade je usklađivanje plana sa Zakonom.  
Gospodin Žeko: samo kratko, jasno je meni da mi donosimo Odluku da idemo u izmjene i dopune a 
kasnije ćemo morati ponovno usvojiti. Samo me zanimaju izmjene za lovačke domove? 
Načelnik: zemljište je u vlasništvu države, a domove je izgradila Općina. Sada bi mi pokušali da to 
prijeđe u naše vlasništvo, gdje bi mi onda lovačke domove dali lovačkim društvima na upravljanje.  
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Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Točka 5.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 
Nuštar za projekt „Izgradnja malonogometnog igrališta“ 

Načelnik: izašao je natječaj preko LAG-a Srijem, možemo ga prijaviti, odobreno nam je 436.000,00 
kn. Kompletni projekt vrtića je b preko 3 milijuna i 600-700 tisuća kuna, čekali smo mjeru 7.4.1. da 
izađe, nije izlazila nikako. Natječaj iz prijašnje godine, 7.4.1. rezultati nisu bili objavljeni godinu dana. 
U međuvremenu izlazi natječaj demografije, ograničena sredstva su bila 1,5 milijun kuna, izdvajamo 
izgradnju od unutarnjeg uređenja, odobreno na natječaju. Dobiva Volko i premašuje iznos za 200-300 
tisuća kuna. Izlazi mjera 7.4.1., mi se prijavljujemo i prolazimo. Međutim, ispalo nam je projektna 
dokumentacija za grijanje. S tim sredstvima što nam je odobreno od LAG-a smo misliti u vrtiću 
napraviti projekt grijanja jer nećemo dobiti uporabnu i tehničku dozvolu. Na taj natječaj ne možemo se 
prijaviti sa grijanjem zato što je već financirano sa dvije različite mjere, u razgovoru sa drugim 
Općinama svi idu na tako neke sportske sadržaje – mi smo napravili projektnu dokumentaciju 
„Izgradnja malonogometnog igrališta“ na Mlačugama.  
Gospodin Žeko: ja podržavam pogotovo kada je u pitanju nogomet, sport općenito. U Odluci u članku 
3. kaže: „Ova suglasnost daje se na temelju opisa projekta koji je prilog ove Odluke i čini njen 
sastavni dio“. Sad vidimo samo Odluku nemamo da vidim jel gotov projekt. 
Načelnik: projekt je gotov. Na onoj čestici pored sadašnjeg igrališta izdvaja se desno prema pruzi, 
tamo se pravi malonogometno igralište koje neće biti ograđeno, nego će biti samo mreža iza golova. 
Dimenzija je rukometnog igrališta. 
Gospođa Wild: pošto već ima nogometno igralište tamo, jel ne bi bilo bolje da se tu gdje se djeca 
igraju stavi podloga? 
Načelnik: mi imamo predviđena sredstva za izgradnju dječjih igrališta, pa ako se budu radila svakako 
će biti izmještanja postojećeg, bit će sa antistres podlogom. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
 
Točka 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na 
području Vukovarsko-srijemske županije 

Gospodin Ivanković: Državni ured za reviziju, Regionalni ured Osijek radio je kompletno reviziju 
nogometnih igrališta na području naše županije. Mi većinu stvari imamo riješenu, ovo su samo sitnice 
koje će se porješavati Ugovorima kada bude raspisan natječaj o dodjeli prostora nogometnim 
klubovima.  
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Gospodin Žeko: Općina Nuštar je vlasnik sva tri stadiona. Uveo bi po Statutu, imamo pravo na 
unutarnjeg revizora, bit će lakše načelniku, predstavniku Vijeća i donačelniku.  
Gospodin Ivanković: unutarnji revizor mora podnositi izvješće Ministarstvu financija, u izjavi o 
fiskalnoj odgovornosti ima svoje kućice koje ispunjava. Unutarnji revizor što dalje. Imamo načelnika, 
pročelnicu., 
Gospodin Žeko: u Statutu piše da imamo pravo na unutarnjeg revizora. 
Gospodin Ivanković: piše, ali ja govorim što to Vama znači. Unutarnji revizor mora biti osoba izvana. 
Maja ne može biti jer je odgovorna za nas djelatnike, ja ne mogu jer reviziram sam sebe, ostaje nam 
Čobi. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
Točka 7. Prijedlog o dodijeli javnih priznanja i godišnjih nagrada Općine Nuštar pojedincima i 
skupinama 

Gospodin Novak: tu imate prijedloge pojedinaca i Udruga ili skupina za godišnje nagrade koje 
dodjeljuje Općinsko vijeće. Imate samo tri za sada. Međutim, ostavio sam otvorenu opciju da na 
sljedećoj sjednici ako još imamo nekoga da predložimo. Imamo skupinu DVD Nuštar, Mia Wild i 
Dominik Majstorović – STK. 
Gospođa Wild: ja bi htjela predložiti učenika naše škole koji je izašao, Ivana Janjića koji je četiri 
godine državni prvak iz informatike i bit će član juniorske ekipe informatičke olimpijade.  
Gospodin Novak: kada budemo sve imali onda ćemo donijeti konačnu Odluku. 

 
 
Sjednica je završila u 21.20 sati i snimana je diktafonom te će nakon usvajanja zapisnika cijela 
sjednica biti dostupna na stranici Općine Nuštar www.nustar.hr, točnije You Tube kanal Općine 
Nuštar. 
 
 
 
Zapisničar 
Maja Matijašević, mag. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dario Novak 
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