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KLASA: 021-06/20-02/12 
URBROJ: 2188/07-20-02/03 
Nuštar, 26. studeni 2020. godine 
 

ZAPISNIK 
s 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 26. studeni 2020. godine s početkom u  19.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 021-05/20-02/11 URBROJ: 2188/07-20-02/03 od dana 20. studenog 2020 godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. DARIO NOVAK 
2. JOSIP PAP 
3. IVAN ŽEKO - HSLS 
4. DARKO ČULJAK 
5. KLAUDIJA WILD  
6. IVAN MILIĆ  
7. ZDRAVKO SESAR 
8. TOMISLAV VELIĆ- 
9. ROBERTA MESIĆ 

Sjednici nisu nazočili:  
1. IVICA GILJA 
2. MATEJ VRSELJA 
3. MARINKO SUTON 
4. JOSIP SREDNOSLEC 
5. NEDELJKO MUDNIĆ 
6. KATARINA POPOVIĆ 

       
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   JOSIP IVANKOVIĆ - referent za računovodstveno-financijske poslove 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Poštovani vijećnici i vijećnice sve 
vas lijepo pozdravljam, dobrodošli na 38. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nuštar. Nimso se vidjeli 
malo više od 2 mjeseca okolnosti su takve kakve jesu. 



 
2 

Stavio sam ispred vas zahtjev gospođe Jovanović i tvrtke Deja-vu Nuštar, ali o toj zamolbi bih u 
aktualnom satu. 
Također neznam koliko znate, jučer sam bio u Zagrebu u Ministarstvu mora pomorstva i veza i kod 
gospodina ministra Butkovića koji me primio na osobni zahtjev. Jedina točka tog dnevnog reda sastanka 
je bila pružni prijelaz Mlačuge u Nuštru ali bih o tome isto u aktualnom satu. 
  
Dajem riječ vijećnicama i vijećnicima u svezi zapisnika s 37. sjednice. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak daje zapisnik s 37. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

 
Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 1 

 
Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2020/2021. 
3. Prijedlog Odluke o  isplati božićnice umirovljenicima i osobama preko 65. godina koje ne 

primaju nikakvu mirovinu s područja Općine Nuštar 
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za javnu uslugu 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Nuštar 

5. Prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Nuštar 

6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Nuštar k.č.br 602/12 k.o. Nuštar 
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine 
8. Javni natječaj za prodaju nekretnine 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Nuštar 

 
Gospodin Velić, ja bih prokomentirao dnevni red, na zadnjoj sjednici bila je glavna priča o djeci s 
teškoćama i naprednoj djeci pa sam zamolio da to uvrstite u slijedeću sjednicu na dnevni red ali vidim 
da nema te točke. 
Načelnik, na vaš prijedlog sa prošle sjednice smo odlučili da takvu stavku stavimo u proračun te da to 
bude od iduće godine, a ove godine bi tko god bude imao takvih zahtjeva isplatilo bi se kroz 
jednokratnu pomoć, kraj je godine nema smisla sad donositi takvu odluku koja nije u proračunu, ali 
iduću godinu ćemo ju uvrstiti u proračun.  
Gospodin Velić, hvala, zadovoljan sam odgovorom. 
 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak, evo ja ću prije nego što dam riječ načelniku reći par riječi u vezi 
jučerašnjeg posjeta. Naime u ime Općine Nuštar i odbora za pružni prijelaz tražio sam sastanak kod 
ministra Butkovića vezano uz pružni prijelaz. Gospodin Butković me jučer primio u pola 9. sastanak je 
trajao nekih 40 minuta. Na tom sastanku je bio i direktor HŽ infrastrukture gospodin Kršić i mislim 
njegov glavni čovjek ispred ministarstva, mislim da je on glavna osoba oko projekta. 



 
3 

Sa mnom je bio gospodin Frano Sesar u ime mještana koji žive na području Mlačuga. Sastanak je bio 
dosta korektan, moram istaknuti da je gospodin Butković bio stvarno susretljiv i pokazao je stvarno 
volju da nam se izađe u susret i nađe netko rješenje za konkretan prijelaz. Naravno u 30 minuta nismo 
mogli dogovoriti sve konkretno. Gospodin Kršić na tom sastanku je pred ministrom obećao da će doći 
u Nuštar idući tjedan i najvjerojatnije da bi on s delegacijom HŽ-a i Ministarstva došao u utorak. Ovim 
putem Vas ja kao vijećnik sve pozivam na taj sastanak.  
Gospodin Velić, drago mi je da je netko bio tamo ali uočavam jednu anomaliju. Naime pitanje je 
legitimiteta sastanka, znamo da načelnik ima operativne ovlasti a ne vi. Zanima me kako je došlo do 
toga da nije išao načelnik. Ok ako su to neke vaše stvari ali kolika je težina tog sastanka ako nema prvog 
operativnog čovjeka i zanima me da li j bilo nekih oprečnosti u njihovim izjavama u odnosu na izjave 
koje je nama načelnik prije rekao. Čini mi se malo neozbljno da se parcijalno pristupa rješavanju 
problema na način da onaj tko ima neku vezu da ide, pogotovo mimo načelnika, pa me zanima zašto je 
došlo do te oprečnosti uz sve pohvale prema vama za tu inicijativu. Neznam dal je to kritika prema vama 
što ste išli bez načelnika ili što načelnik nije išao pa me zanimaju detalji. 
Predsjednik vijeća Dario Novak: evo ja ću vam reći vi možete sami na svoj zahtjev doći do 
predsjednika države ili premijera. Zašto ja ne bi bio osoba koja će predstavljati ovu općinu, to mi jamči 
i statut, kao predsjednik vijeća imam se pravo najaviti bilo kome i otići na sastanak i o tome izvijestiti 
vijeće. Ja nisam potpisao nijedan akt samo sam išao razgovarati. Naravno načelnik taj dan nije išao jer 
je imao neke druge obaveze, ispalo je tako kako je. Eco može i načelnik to reći, svi ljudi su znali da ću 
ići. 
Gospodin Velić, ako je načelnik znao za to onda u redu, u svakom slučaju ja to pohvaljujem. 
Predsjednik vijeća Dario Novak: pa normalno da je načelnik znao šta radim, ja nisam ništa drugo radio 
samo sam razgovarao s ministrom o tome da nam ostavi taj prijelaz. O tome da svatko radi na svoju 
ruku nema ničega. Predsjednik sam vijeća nisam bilo tko, nisam pao s marsa. 
Ako nema nitko više pitanja ja bih još ovo, stavio sam ispred vas zamolbu gospođe Jovanović i tvrtke 
Deja-vu, pa možemo prokomentirati. Gospođa je to naslovila na pred vijeća i vijećnike. 
Gospodin Žeko, mi možemo ovo komentirati ali smo to trebali staviti na dnevni red ako treba nešto 
donijeti odluku. 
Načelnik, gospođa Jovanović vlasnica obrta Deja-vu nakon što je vijeće donijelo odluku o pomoći 
gospodarstvenicima i obrtima s područja Općine Nuštar kojima je vlada zabranila rad. Znači s područja 
Općine Nuštar. U trenutku rješavanja tih problema gospođa Željka nije imala registriranu firmu u Općni 
Nuštar, nakon što je to prošlo on je predala i nakon 6 mjeseci donosi prigovor zašto nije dobila sredstva. 
Gospodin Pap, hoćemo to rješavat ili? 
Predsjednik vijeća Dario Novak: to je samo zamolba ne donošenje nikakve odluke. Evo gosp 
Ivankoviću hoćeš li ti objasniti zašto nije dobila. 
Gospodin Ivanković, odluka je glasila s područja općine Nuštar, imali smo još jedan takav slučaj gdje 
je prijavljena firma u Vinkovcima  a naš mještanin. 
Gospođa Wild, zašto smo to uopće dobili ako nije točka dnevnog reda ako mi o tome nemožemo 
odlučivati. 
Načelnik: na znanje. 
Gospođa Wild, zamolba je stigla 16-og još uvijek se stiglo staviti na dnevni red 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: mi smo donijeli odluku, ja sam stavio samo na sjednicu da vi vidite. 
Žalila se vijeću. 
 
Načelnik, iza nas su dani Općine i blagdan svih svetih, zahvaljujem se svim vijećnicima koji su se 
odazvali. Kao što smo rekli ove godine smo nastojali dane općine obilježit samo kroz sv. Mise u sva tri 
mjesta i polaganje vijenaca, 
Kao što sam na prošloj sjednici naveo, Vinkovačka ulica je bila na suglasnostima odmah iza sjednice 
smo ishodili građevinsku, nažalost samo za Vinkovačku ostale građ još nismo. Parkinge koje smo 
započeli prije 3 mjeseca zbog vremenskih uvjeta i javnopravnih tijela koja nam stavljaju probleme su 
još u izradi pogotovo ovaj u centru gdje smo naišli na HT-ove instalacije. 
Postavili smo dječja igrališta u Nuštru i u Ceriću koja još nisu završena čekamo da se postavi podloga i 
osvijetle igrališta. Započeli smo drugu fazu natječaja projekta Zaželi gdje ćemo zaposliti 22 osobe 
odnosno 20 osoba će skrbiti o 120 korisnika. Natječaj koji je bio za poučne staze na kojem smo prošli 
za Zverinjak, proveli smo natječaj odabran je izvođač koji je počeo s radovima. Taj natječaj je bio 2018. 



 
4 

godine zbog nekih nejasnoća nismo prošli na natječaju, povećana je alokacija i ove godine nam je 
odobren taj isti zahtjev, a ove godine smo pripremali Cerić i Marince, Cerić nam je odbijen jer je čestica 
vlasništvo RH.  
Natječaj koji je bio za izgradnju malonogometnog igrališta je odobren, proveli smo postupak preko 
portala ponuda, poslana je odluka o najpovoljnijem, čeka se potpis ugovora. 
Na zadnjem vijeću sam rekao da je potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za aglomeraciju 
Općine Nuštar. Aglomeracija će ići kroz dvije godine, plaćat će se kroz broj priključaka tako da će 
Općinu Nuštar izaći negdje oko 650 tisuća kuna. Mi smo dobili prvu situaciju na 34 tis kn. Sa izgradnjom 
regionalnog vodovoda za Marince došli smo nekih 60 m do kraja , rok za priključak vode Marinci je 
31.12. Kod nas su prošli kroz Šenoinu ulicu i Marka Marulića. U troškovniku nije predviđeno 
asfaltiranje jedne i druge ulice, sa izvođačem smo dogovorili da ne asfaltiraju samo taj rov što se kopao 
već sve. 
U Marincima smo krenili sa betoniranjem staza. 
I na kraju Nuštarski dvorac projekt uvršten je u županijski strateški projekt tako da nam je odobreno 105 
mil kn. Nadam se da ćemo krajem siječnja ishoditi građ dozvolu pa kad budu otvoreni natječaji da se 
možemo kandidirati.  
Nadovezat ću se na vijećnika Velića, znači bio sam upoznat da je Dario išao za Zagreb. Dario je kad se 
osnovao odbor on je imenovan predsjednikom. Prije mjesec dana je bilo rečeno da je došao u vezu s 
ministrom Butkovićem i imao je obećanje da će ga ministar primiti. U ponedjeljak me obavijestio da 
mu se ministar Butković javio i da ga je pozvao u srijedu, ja sam nažalost imao sve isplanirano tako da 
nisam mogao. Ja sam mislio da je išao sam ali evo čuo sam da je išao s Franom, ništa nije potpisao. Ja 
sam u kontaktu sa zamjenikom ministra i on mi je rekao da će netko doći idući tjedan ali neznamo tko 
ili ministar ili predstavnici HŽ-a. 
Gospodin Pap, ova poučna staza što ste spominjali u Marincima, gdje bi išla? 
Načelnik, u šumu koja je naše vlasništvo pored stadiona, samo može ići u šumski dio. 
Gospodin Žeko, ja sam o ovom problemu što ću vam sada reći govorio prije godinu i pol dana, a radi 
se o uplatnicama koje izdaje Monosterium a nemaju barkod. Prije mjesec dana uplaćivao sam na tisku 
režije i vrate mi uplatnicu i odem na poštu platiti, tamo 3,4 žene glasno raspravljaju, drvlje i kamenje po 
općini po monosteriumu kako nema barkoda. I ja dođem tamo i djelatnica pošte veli evo gospodin Žeko 
sjedi u općini njega pitajte. Ja sam obećao da ću to pitanje postaviti. Nemogu se oteti dojmu da smo o 
tome razgovarali prije godinu i pol, dvije dana i da i oni još nisu u stanju napraviti uplatnice s barkodom 
da naši žitelji plaćaju sve na jednom mjestu s manje naknade. Molim te evo načelniče da kao skupština 
društva poduzmeš nešta da oni u 21 stoljeću imaju uplatnice s barkodom. 
Načelnik, šta da kažem, rekao sam sigurno 2,3 puta. Nažalost oni imaju tu blagajnu i naplaćuju u samoj 
firmi bez naknade. Kad sam im rekao za barkod oni su rekli da moraju instalirati nešto, moraju imati 
neki novi program tako nešto. Tako da su rekli iza nove godine promijeniti programera i groblje i 
dimnjačarske usluge će ići s barkodom. 
Gospodin Sesar, mene zanima ovo smetlište zemljano hoće li se ono čitavo sanirati ili 
Načelnik, 8700 kvadrata će se dovesti u funkciju izletišta. 
Gospodin Sesar, a ostalo, nemože se to ostaviti tako. 
Načelnik, to nije naše to je RH. Neće tamo biti smeća, neznam napamet možemo otići zajedno pogledat. 
Pola je vlasništvo RH pola naše. 
 
Točka 2.  Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2020/2021.  
Predsjednik vijeća Dario Novak,  znate svi o čemu se radi, ovo je četvrti puta da pomažemo našim 
studentima. Razgovarao sam s načelnikom iznos mjesečne stipendije ostaje isti kao prošle godine, 
800,00 kuna, sva ostala su pravila ostala ista. 
Gospodin Žeko, ja podržavam stipendije kojima pomažemo našim studentima ali naša odluka je o 
stipendijama, a u proračunu je stavka stipendije i školarine a mi znamo da našim učenicima plaćamo 
prijevoz pa ja bi molio ako se može pisati samo stipendije. To je moja primjedba, a podržat ću iznos od 
800,00 kuna. 
Gospodin Ivanković, država je odredila u kontnom planu da se to zove stipendije i školarine. 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
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''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

  
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 3. Prijedlog Odluke o  isplati božićnice umirovljenicima i osobama preko 65. godina koje 
ne primaju nikakvu mirovinu s područja Općine Nuštar  
 
Predsjednik vijeća Dario Novak, to smo i prošle godine radili tu vam je i tablica po kojim osnovama 
je isplaćivano. 
Načelnik, ove godine smo za razliku od prošle povećali cenzus, prošle je bio 2.000,00 kn a ov eje 
2.500,00 kn s obzirom kad smo vidjeli koji je broj umirovljenika pa smo povećali.  
Gospodin Žeko, ja ću kratko, planirali smo 150 tis. kn a isplatili 49.950,00 tako da tu ima prostora da 
se nešta napravi. Zašto ne bi sve iznose digli za 100,00 kuna. Znate kakva je kriza i situacija. Novaca 
ima, načelnik je fiskalno odgovoran. 
Načelnik, digli smo sve za 50,00 kuna. Mislim da je jako velika razlika. Prošle godine smo isplatili 
49.950,00 ali je bio cenzus 2 tisuće kuna, jako puno umirovljenika ima od 2-2.500,00 kn. Tu ćemo dobiti 
jako veliku razliku a ta božićnica je 200,00 kuna. Digli smo im svima za 50,00 kuna. Evo nagodinu su 
izbori pa idući načelnik koji bude poveća za 100,00 kuna kad vidi koliko je ove godine isplaćeno i koji 
je to broj. Imat ćemo problema, novaca koliko ima toliko nema, od agencije očekujemo nove, vrtić 
izgradili sa svojim sredstvima , agencija novce ne isplaćuje, parkirališta ćemo isto svojim sredstvima pa 
ćemo čekati novce pa da ne bi došli u probleme. 
Gospođa Wild, ja sam samo htjela reći zašto je manje isplaćeno nego je predviđeno jer je puno 
umirovljenika možda i povuklo jer im je prelazilo cenzus, što će se i ove godine dogoditi. Većina njih 
neće uzeti božićnicu ako će morati godinu dana plaćati dopunsko, a to je sad problem. Ja sam evo iz 
svog primjera majci povukla zahtjev iz tog razloga. 
Gospođa Mesić, htjela sam se nadovezati, ja jesam za povećanje ali da ne bude dvosjekli mač upravo u 
tom smislu da s jedne strane dajemo a da s druge strane naši umirovljenici gube određena oprava. Tu 
svakako treba biti oprezan i ako postoji ikakav model da se umirovljenicima pomogne a da nije u okviru 
ovog cenzusa da se proba vidjeti. 
Načelnik, najbolje bi bilo da dajemo gotovinu ali mi nemamo blagajnu i nemožemo dati gotovinu.  
Gospodin Ivanković, ja prijavljujem poreznoj upravi preko JOPPD obrasca na koji god način mi njima 
dali, ili gotovina ili račun ili u dućanu. JOPPD obrazac je prihod kakav god bio. Jedino se ne bi podnosilo 
kad bi svi umirovljenici podnosili kao npr dar za dijete koji svi dobiju. 
Gospodin Žeko, ja se slažem sa svime, ali svatko mora voditi brigu o sebi, isplati li mu se ili ne. Nisu 
li umirovljenici socijalna kategorija? 
Gospodin Ivanković, nema veze to ja svakako moram prijaviti, samo je drugačija šifra, sve je to prihod. 
Gospođa Wild, nije baš da nas briga, zašto bi netko izgubio nešto ako može i vamo i tamo. Ja podržavam 
božićnice u svakom slučaju. 
Gospodin Pap, ja bi podržao prijedlog gosp Žeke da se iznos poveća za 100,00 kuna. 
Načelnik, ja nisam za, strah me da neću imati novaca da ćemo ući u probleme jer neznam koji je to broj 
umirovljenika, ponavljam da je najveći broj umirovljenika između 2 i 2.500,00 kuna. Sad da dignemo 
za 100,00 kuna bit će upit a zašto niste dignuli cenzus na 3.000,00 kuna. 
Ja bi da ovo ostane. Ljudi ovo je druga godina da dajemo bolje polako pa da svi budu sretni i zadovoljni. 
Nažalost broj nemožemo saznati nijedna služba nam to neće dati. 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

 
''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' –1 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 
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Točka 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za javnu 
uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Nuštar 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: ide natječaj za koncesiju, mi moramo imati povjerenstvo. 
Gospodin Pap, je li Nevkošu ističe koncesija 
Predsjednik vijeća Dario Novak, imaš u slijedećoj točki. 
Gospodin Velić, jedno pitanje, malo mi čudno povjerenstvo za davanje koncesije, nije li logično da 
vijeće odluči koja će to biti koncesija na temelju preporuke povjerenstva. Može biti stručno povjerenstvo 
za preporuku ili tako nešto jer Odluka vijeća ima veću težinu. 
Pročelnica, to je samo povjerenstvo za provođenje postupka nabave ili koncesije, znači vijeće raspisuje, 
Nevkošu ističe 10 godina koncesije, Ministarstvu poslan upit da imenuju predstavnika oni su odbili, vi 
samo imenujete povjerenstvo koje će provesti postupak koje se objavljuje u elektroničkom oglasniku i 
sve će kasnije biti na vijeću i vijeće donosi konačnu odluku. Ovo je samo povjerenstvo koje će na temelju 
ove analize kasnije provesti postupak. 
Gospodin Velić, onda samo preimenujte odluku umjesto davanje provođenje. 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
Točka 5. Prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Nuštar  
 
Pročelnica, ja se samo ispričavam, čim su otišli materijali uvidjeli smo grešku, početni iznos 
koncesijske naknade je 35 tisuća kuna ne kako je u materijalima, i išli bismo u fiksni koncesijski dio i 
nadamo se kako će prema krajnjim potrošačima ostati ista cijena. Znači stranica 5 početni iznos je 35 
tis kn pa kakva bude ponuda u postupku. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Prijedlog Analize na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
Točka 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Nuštar k.č.br 602/12 k.o. 
Nuštar 
 
Pročelnica, kao što vidite u zamolbi o kojim je stanovima riječ, konkretno radi se o Pikovim stanovima, 
gospođa Pezić je podnijela zamolbu za otkup dijela čestice. Mi smo odradili parcelaciju, cijena je 
procjena sudskog vještaka i to je početna cijena a radi se točno o 180 kvadrata. 
Načelnik, oni su otkupili stan na općinskoj čestici i tamo je bila napravljena veranda i oni sad nemogu 
legalizirati a nemogu ni doći odostrag u svoje dvorište jer nemaju taj neki sporedni ulaz sa strane i zato 
su izašli s tom zamolbom prema nama. 
Gospodin Velić, da li postoji mogućnost konflikta sa ostalim stanarima? 
Načelnik, ne bi trebao jer on je prvi stanat i samo će on imati taj ulaz sa strane, oni su svi odostrag 
omeđeni sa zidovima. Svi stanari će kad-tad morati tražiti pristup javnoj površini jer nemaju pristup 
nerazvrstanoj cesti., a Peza je ovo tražio da može prići iza u svoje dvorište 
Gospodin Žeko, svi ti stanari su vlasnici stana, a zemljišta ne. 
Načelnik, tako je. 
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Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine 
 
Predsjednik vijeća, pred vama je Odluka u njemu su Maja Matijašević, kao predsjednik, Josip 
Ivanković kao član i Roberta Mesić kao član. 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 8. Javni natječaj za prodaju nekretnine 
 
Predsjednik vijeća daje Javni natječaj na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Nuštar  
 
Pročelnica, to je ono što sam vam ranije spomenila dezinficiranje i pranje kanti će se uvesti minimalno 
dva puta godišnje i to je jedina izmjena u ranije donesenoj Odluci. 
Predsjednik vijeća daje  Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
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Sjednica je završila u 19:11 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 i 
Glasniku Općine Nuštar. 
 
 
Zapisničar        Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Maja Matijašević, mag. iur.        Dario Novak 
 
 
 
_________________________      ______________________ 
 
 


