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KLASA: 008-01/18-02/136-1 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar,  18. srpnja 2018. godine 
 

 ZAPISNIK 
s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 18. srpnja 2018. godine s početkom u 19,30 sati 
 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, 
Pozivom, KLASA:008-01/18-02/131 URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 12. srpnja 2018. 
godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. ZDRAVKO SESAR 
2. DARKO ČULJAK 
3. KATARINA POPOVIĆ 
4. JOSIP PAP 
5. DARIO NOVAK 
6.   HRVOJE PERIŠA 
7.   MATEJ VRSELJA 
8. IVAN MILIĆ 
9.   IVAN ŽEKO 

     10. MARINKO SUTON 
     11. NEDELJKO MUDNIĆ 

 
 

Sjednici nisu nazočili: 
1. KLAUDIJA WILD 
2. IVICA GILJA 
3. TOMISLAV VELIĆ 
4. JOSIP SREDNOSELEC 
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Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – Općinski načelnik Općine Nuštar, 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik Općinskog načelnika Općine Nuštar 
 
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur. 
 
Sjednici nazočna: Roberta Mesić- zainteresirana javnost 
                               Željko Stanković – zainteresirana javnost  
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne 
vijećnike predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s ranije sjednice na 
raspravu. 
 
Gospodin Žeko: Pozdravio sve prisutne. Dobili smo zapisnik s 12. sjednice u kojem je 
obuhvaćena moja reakcija na 11. sjednicu Općinskog vijeća, to je bila tematska sjednica i ja 
moram kao što sam radio dosada pohvaliti gospođicu Papac stvarno je napravljeno korektno, 
fer da ja tu nemam prigovora. Ja sam dobro pročitao, tematska sjednica i služi za to da se vidi 
tko je što rekao, a ne samo onako šturo i stvarno joj se zahvaljujem, ali morate znati 
gospođice Papac ako bude išlo nešto u krivu da ću isto tako reagirati, ali ovo, ja vam još 
jedanput čestitam i podržat ću zapisnik, hvala. 
 
Predsjednik vijeća daje zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća na glasanje. 

                                                                   ''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik vijeća Dario Novak: htio bih samo reći da sam jučer dobio amandmane od 
gospodina Žeke vezano uz Poslovnik Općine Nuštar, amandmani su korektni i mislim da će 
biti stvarno dobri za vođenje i način kako će se odvijati sjednica, ima tu nekoliko amandmana, 
to su korekcije nekih stvari da sve ide brže i korektnije pa sam u dogovoru s njim rekao da 
ćemo to usuglasiti i da će to biti točka dnevnog reda, svi ostali ćete dobiti prijedloge 
amandmana napismeno. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' –0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
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Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. 2018. do 31.12.2017. 

godine 
3. Polugodišnje izvješće predškolske ustanove „Vrtuljak“ za razdoblje od 01.01.2018. do 

30.06.2018. godine 
4. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Nuštar 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika 
 

Točka 1. Aktualni sat  
 
Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća. 
 
Od prošle sjednice koja je održana prije 40ak dana dobili smo Ugovor o financiranju operacije 
projekta 7.1.1. odnosno Izmjene i dopune prostornog plana tako da smo s istim tim 
prostornim planom krenuli u postupak javne nabave. Ugovor o financiranju ide s Agencijom 
za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Natječaj je bio prošle godine u 3. mjesecu, 
ocijenjen je pozitivno te je utvrđen najviši iznos potpore u iznosu od 118 750,00 kuna.  
 Na natječaju Ministarstva zaštite i okoliša odobreno nam je novih 1300 komada kanti za 
plastiku i 800 kompostera koje će isto Ministarstvo nabaviti i dostaviti Općini znači 
Ministarstvo će ići u postupak javne nabave. U Vukovaru je održan sastanak sa svim 
partnerima za široki pojasni internet, natječaj bi trebao biti u rujnu ove godine. Raspisali smo  
natječaj za Ulicu kralja Tomislava u Nuštru. Na natječaju je prošao Osijek-Koteks d.o.o. s 
kojim bi trebali potpisati Ugovor o rekonstrukciji. Na natječaju Ministarstva regionalnog 
razvoja odobreno nam je za tu ulicu 150 000,00 kuna, a ostali iznos ide iz proračuna. U 
ponedjeljak smo potpisali ugovor s izvođačem za reciklažno dvorište jer je bio žalbeni 
postupak. Na tom natječaju je prošao zajednički ponuditelj Watmont i Cestorad koji su prošli 
na javnoj nabavi, potpisani su ugovori i oni bi trebali svaki dan krenuti u izvođenje radova. 
Radovi moraju biti odrađeni do 11. mjeseca. 
Objavljen je natječaj „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – 
školska godina 2018. – 2019.“ To jeo tvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga 
(bespovratna sredstva), prijavitelji su Jedinice lokalne samouprave. Prošle godine ovim je 
programom bilo obuhvaćeno 109 učenika iz OŠ „Zrinskih“ Nuštar. Prijedlog kriterija po 
kojima bi se ove godine definirale ciljane skupine su:  
1.Obitelji s troje ili više djece 
2.Jedan ili oba roditelja nezaposlena 
3.Korisnici dječjeg doplatka 
4. Samohrani roditelji 
Prema uputi Marija Adamovića iz Upravnog  odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju na razini 
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cijele županije bit će donesena odluka hoće li projekt provoditi JLS ili će za sve škole projekt ići preko razvojne 
agencije. 

Prošle godine taj projekt je provodila VIA Vinkovci no prema našim informacijama još uvijek 
nisu isplaćena sva sredstva koja su bila u programu osiguravanja prehrane školske djece. 
Vrtić Cerić – kao što sami znate krenuli smo u tu anketu za vrtić Cerić, očekujemo očitovanje 
Školskog odbora po pitanju suglasnosti izgradnje vrtića u Ceriću. Neki hodogram koji bi 
trebali slijediti je: 
1.Suglasnost Školskog vijeća Područne škole Cerić 
2. Prijedlog ovlaštenog geodete prema Županijskoj službi za prostorno planiranje  
3. Otvoren upit Županiji – čestica za izgradnju bit će ustupljena Općini Nuštar – uvrštena je 
točka dnevnog reda na Županijskoj skupštini za izglasavanje o prepuštanju čestice Općini 
Nuštar  za izgradnju vrtića 
4. Odluka Općinskog vijeća Nuštar o gradnji vrtića  

Rad u vrtiću: planom su predviđena minimalno tri nova radna mjesta odnosno 30ak djece. 
 
Bio je natječaj za vaučere u vrijednosti od 15 000,00 eura. Poništen je uz obrazloženje 
unatoč velikom uspjehu u smislu broja prijava. Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) 
Europske komisije nažalost je odlučila otkazati prvi poziv za podnošenje prijava objavljen 
15. svibnja. Nakon temeljite istrage, zaključila je da se zbog tehničke pogreške podnositelji 
prijava nisu mogli prijaviti pod jednakim uvjetima. 
Novi poziv za podnošenje prijava bit će objavljen u jesen 2018. godine. 
Projekt„Zaželi“(1)kojega provodimo, ukupna vrijednost projekta je: 3.007.795,72 kuna.  
Početkom srpnja podijeljene su higijenske potrepštine za 80 korisnika programa na području 
Nuštra, Cerića i Marinaca. Najteža situacija je u Marincima gdje smo uočili da imamo veći 
broj korisnika s ozbiljnim materijalnim problemima. Dvadeset zaposlenih žena svakog 
ponedjeljka i utorka ima sastanke s voditeljima projekta gdje se žurno obrađuju otvorena 
pitanja i rješavaju problemi korisnika na terenu. Voditelji projekta pozivaju vijećnike da se 
slobodno pridruže obilasku terena u svrhu dobivanja stvarne slike i problematike koja je vrlo 
ozbiljna. 
Projekt „Zaželi“(2)za koji smo kandidirali, ukupna vrijednost projekta je: 3.055 795,72 
kuna. Preko općinske Udruge „BUDI UZ MENE“  kandidirani projekt „Zaželi“ (2),drugi po 
redu prošao je administrativnu provjeru,očekujemo rezultate. Resorno Ministarstvo do danas 
je donijelo 17 odluka o prihvaćenim projektima i stiglo je do broja 276.Naš predmet je broj 
339 i još uvijek čekamo rezultate. Potrebe su velike, već sada voditelji prvog projekta imaju 
novu evidenciju potencijalnih korisnika kojima je nužna pomoć kakvu donosi projekt 
„Zaželi“. Uočeno je kako je propisanim uvjetima o prihvatljivim korisnicima onemogućen 
pristup osobama koje primaju socijalnu pomoć (znači prihvatljivim korisnicima smatraju se 
samo one osobe koje primaju mirovinu bez obzira bila ona njemačka ili hrvatska što je 
stvorilo poprilično negativne komentare na terenu)  iako je prema procjeni voditelja upravo 
skupina koja prima socijalnu pomoć trebala biti među prvim prihvatljivim korisnicima 
navedenog projekta. Međutim to je sve na nacionalnoj razini i mi nismo mogli nikakve 
izmjene raditi. Mi kao jedinica lokalne samouprave trebamo reagirati i ukazati na promjene 
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koje mogu poboljšati program „Zaželi“. 
Kandidiranim projektom otvorila bi se 22 nova radna mjesta i bilo bi pokriveno novih 80 
korisnika. 

Kandidirali smo za novi projekt u okviru poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici 
prijevoz, hrana i njega – socijalne usluge u zajednici za starije i nemoćne“. Ukupna vrijednost 
projekta: 1.499.512,78 kuna. Planirano je otvaranje 7 novih radnih mjesta: 3 voditelja 
boravka, 1 medicinska sestra, 2 vozača i 1 voditelj projekta. 
Planiranim projektom bit će formirana tri poludnevna boravka u Nuštru, Ceriću i Marincima. 
Bit će osiguran jedan dnevni obrok (ručak) za ukupno 70 korisnika. 
Kroz projekt će biti osiguran prijevoz i pratnja osobama starijim od 65 godina za obavljanje 
neophodnih poslova izvan doma, te medicinska skrb u vidu mobilnog tima (terenski rad i rad 
u poludnevnom boravku).Projektom je predviđena i nabavka novog kombi vozila. 
Održan je radni sastanak s pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni 
razvoj, gospođom Zrinkom Čobanković 
Na radnom sastanku predstavljeni su svi kandidirani projekti, izloženi planovi te dogovorena 
aktivnija zajednička suradnja po pitanju EU projekata, kao i zajednički nastup u 
prekograničnoj suradnji. 
Informacija za vijećnike: u petak 20. srpnja 2018. god. u Vinkovcima će se održati Sjednica 
Vlade RH odnosno Sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Protokol još nije poznat, 
nisu nam ga proslijedili. Mi smo uvrstili u taj projekt: 

1. DVORAC NUŠTAR - vrijednost projekta: 300. 000.000,00 kuna 
2. ZONA DOM - vrijednost projekta: 4.000,000,00 kuna 
3. ZELENA TRŽNICA - vrijednost projekta: 500.000,00 kuna 

Dobili smo veliko DA od strane stručnog konzervatorskog tima za početke radova na 
nuštarskom dvorcu odnosno obnovu stropa i krovišta dvorca – zgotovljeni su troškovnici, 
čekamo natječaj da se možemo kandidirati, čekamo novce i da idemo lobirati u Ministarstvo. 
 Na kraju bih čestitao hrvatskoj reprezentaciji na uspjehu odnosno imam jednu radosnu vijest 
za mještane sela Cerić. Marcelo Brozović će donirati kompletne udžbenike za osnovnoškolce 
od 1. do 4. razreda iz sela Cerić. 
Gospodin Suton: Dokuda se došlo s izgradnjom pruge Vinkovci - Vukovar? 
Načelnik: neki dan su me zvali iz HŽ-a da se dostavi suglasnost koju traže već godinu dana da 
ju potpišem, ja sam rekao da ju neću potpisati dok oni nama ne ovjere ono što smo mi 
proslijedili projektantskom timu odnosno naprave ustupak okolne ceste. Taj čovjek koji je 
zvao nije upoznat s tim. Ne znam jeste li bili na sjednici kada sam rekao da sam bio s 
direktorom Hrvatskih cesta gospodinom Škorićem odnosno pomoćnikom ministra 
gospodinom Josipom Bilaverom gdje je obećano da će se to sve ispoštovati i biti odrađeno. 
Neki dan je bilo potpisivanje ugovora za vinkovački Polet odnosno nabavu autobusa gdje je u 
najavi spomenuta kolika je vrijednost projekta 15 milijuna eura kako se i dalje radi na 
projektu izgradnje pruge Vinkovci-Vukovar. 
Gospodin Suton: znači još radovi neće početi? 
Načelnik: Ne, još ništa. 
Gospodin Mudnić: Ovo je sve pohvalno, ali sjetio sam se bitne stavke za Cerić, a to je 
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cestaprema Mesoradu. Prije 5, 6 mjeseci sam postavio pitanje, da se čeka neko sufinanciranje, 
ipak se tamo nešto proizvodi, sirovina se dovozi, gotov proizvod se odnosi, 15, 20 zaposlenih 
mislim da trebamo tamo cestu napraviti. 

Načelnik: Da rekao sam za cestu. Ovo je bio natječaj na Ministarstvu regionalnog razvoja 
gdje se može prijaviti jedan natječaj. Išli smo s natječajem znači po troškovniku je cesta u 
kralja Tomislava 1 000 000,00 kuna, nama je odobreno 150 000,00 kuna, mi idemo s  
850 000,00 kuna iz proračuna. Ne čekaju se nikakva sredstva, novce za cestu za Mesorad 
imamo, hoće li biti asfaltirana ili će biti samo iskop i nasuto kamenom, upoznat sam sasvim 
uglavnom do jeseni će se odraditi. 
Josip Pap: Što je sa zadrugom Marinačkom i drvenom halom i kako će se to riješiti budući je 
tamo čovjek koji je uzeo u zakup zadrugu? 
Načelnik: u tom drvenom dijelu hale su zaplijenjene stvari koje su bile na licitaciji na 
Henrikovcima i to se vodi na Općinskom sudu tako da mi nemamo utjecaja na to. Što se tiče 
zakupa trebao bi se u cijelosti plaćati, ali kasne s plaćanjem, ne plaćaju redovito. Mogu vidjeti 
s Općinskim sudom što će raditi s tim stvarima. 
Gospodin Milić: Kada će početi s betoniranjem staza i završetak javne rasvjete u Marincima? 
Načelnik: Danas je stavljena kod Kelića i u Hrvatske slobode. Betoniranje sam zadnji put 
rekao da će ići. 
Gospodin Žeko: Ja podržavam izvješće načelnika, vidi se da otkad je postao profesionalac 
toga ima sve više i više međutim to je sve socijala i ja to podržavam, ali ja držim da mi 
moramo riješiti jedan kapitalni projekt, moramo se odrediti, ja mislim da je to sportska 
dvorana. Nitko nije spomenuo bili smo u Baškoj, proveli smo tri nezaboravna dana, domaćini 
više nego korektni, moramo se pripremiti da kad oni dođu kod nas to bude na istom nivou ako 
ne i bolje. Pohvala načelniku za videozid kojim je omogućio mještanima gledanje utakmice. 
Gospodine načelniče, 29.01.2018. godine  pitao sam na aktualnom satu za priključak na 
kanalizaciju. Hvala Bogu da svi mještani mogu doći i prijaviti se u Vodovod na 12 mjeseci. Ja 
vam se zahvaljujem, bilo bi dobro da se to objavi na službenim stranicama ili oglasu. Prvo 
pitanje za načelnika: Postavljena je led rasvjeta ako nije i završena, tu ima oko 700 komada 
starih sijalica, ne znam što planirate s tim? Budući je Monosterium trgovačko društvo, ja bih 
to ustupio njima ako se to može izvesti pa neka oni to javnim natječajem prodaju po 100,00 
kuna, 70 000,00 kuna i podmire neke dubioze koje imaju. Drugo pitanje je igralište na 
Mlačugama? To igralište je krasno, divno, Općina održava okoliš, UHVDR napravila 
prostorije i tamo bi bilo dobro ako se može staviti šest stupova za rasvjetu to nije velika 
investicija. Druga stvar, naiđem tamo često i vidim da se ona ograda zaključava, tamo ima 
vode, ne vidim razlog tome, ne daj Bože da netko od djece strada preskačući ju. 
Načelnik: Što se tiče stare rasvjete, gospodin Drago je bio u Zagorju, ima firma koja 
otkupljuje stare lampe pa ćemo vidjeti s njima. Igralište na Mlačugama, predsjednik je već na 
samom početku kad je krenula led rasvjeta napominjao da se stavi par stupova tamo na 
samom igralištu, ne znam kolika bi to bila investicija, ali vidjet ćemo. Što se tiče 
zaključavanja ograde, ne znam osobno da se zaključava, vidjet ćemo s Udrugom branitelja i 
reći da se ostavi otvoreno. 
Katarina Popović: Ja bih se pridružila čestitkama našim Vatrenima, ali isto tako i našim 
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vatrenim curama, DVD Općine Nuštar, naše djevojke su bile druge na međunarodnom 
natjecanju u Austriji, mislim da to treba istaknuti, mi smo ih ovdje i primili i čestitali. 

 
 
Točka 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. od 31.12.2017. 
godine 
 
Načelnik: Ovo je skraćeno ono što se svaki put u Aktualnom satu prepričava i što se radilo. 
Ono mora ići na vijeće da bi se usvojilo kako bi se dalje slalo u Ministarstvo financija. 
Predsjednik vijeća gospodin Novak: Hvala načelniče, ima li pitanja? 
Gospodin Žeko: Vi ste gospodine načelniče prvo izvješće dali u roku kako kažu i Statut i 
Poslovnik Općinskog vijeća, citirao čl. 47. Statuta. Već sam rekao prvo izvješće ste dali 
korektno sve napisano, a predali ste ga 06. rujna, a na sjednici je bilo 12. rujna i to je u redu. 
Ovo drugo izvješće kasni 3,5 mjeseca, ne znam da li ste vi dostavili to izvješće predsjedniku 
vijeća ili niste, ali to je po meni neozbiljno da se s takvim izvješćem kasni, ne znam možda 
ima opravdani razlog ja mislim da tu razloga nema da se kasni toliko. Prvo što me zasmetalo 
kod ovoga izvješća tu nema tko to piše, kako se ovaj dokument zove, samo potpis na kraju. 
Na prvom izvješću napisali ste uredno: kad ste ga predali, kako se zove izvješće, razloge, a 
ovo drugo samo uvod pa ajdemo sad po redu. Ja se s takvim dokumentom ne mogu složiti 
nemojte se ljutiti, a i vama gospodine predsjedniče, ovo je poziv pa stavite da je to poziv.  Što 
se tiče izvješća ono je korektno, to je rekapitulacija aktualnog sata iako ja s 2017. godinom 
nisam zadovoljan da se moglo više, sigurno da pa ću krenuti nekim redom, neću biti dug. 
Ovdje se spominje fiskalna odgovornost, ona mora biti još veća. Nama se ne može dogoditi da 
mi na kraju godine imamo milijun i pol kuna na računu, što će nam novci na računu?! 
Trebamo u 10., 11. mjesecu kad dobijemo izvršenje proračuna za tu godinu preraspodijeliti po 
stavkama, ostaviti 100 000,00 kuna za ne daj Bože i to je to. Prihodi slažem se s tim treba 
malo pojačati naplatu i komunalnu naknadu i koncesije, likvidnost. Općina Nuštar obveze 
plaća u roku i nije se kreditno zadužila. Ja bih volio da je obrnuto da smo se mi zadužili za 
sportsku dvoranu i da je napravimo u ovom mandatu. Piše unutarnja revizija, a nijednim 
slovom ne piše da mi imamo unutarnjeg revizora, imamo li mi načelniče revizora ili je to 
samo pro forme? Ja sam malo pogledao i zakon i Statut Općine, on mora postojati. Što se tiče, 
urbanizma ovo za okoliš stvarno je sve uredno. Malo me boli infrastruktura, malo ulažemo, a 
ja mislim da novaca u proračunu ima pogotovo sada kada smo dobili 2,5 milijuna iz poreza na 
dohodak pa bi se mogla pojačati. Još jedna stvar me tu zasmetala da ju ne preskočim u 
jednom izvješću se spomnje kružni tok u Ceriću sufinancirali smo ovdje i tamo pa se 
spominje obnova dječjeg vrtića i ovdje i tamo, led rasvjeta i ovdje i tamo, nema potrebe 
ponavljati to. Što se tiče gospodarstva, ja ne znam koliko mi imamo gospodarstvenika, mislim 
da mi možemo naći model da ih se potpomogne. Sjetio sam se kad smo rekli da ćemo 
 400 000,00 kn dati Monosteriumu pa dajmo barem 200 000,00 kn našim poduzetnicima  ako 
ima prostora, oni zapošljavaju ljude, plaćaju poreze itd. Sport i kultura-opet ću spomenuti 
sportsku dvoranu, jako me smeta što nigdje niste spomenuli da se klub u Marincima ugasio, 
jako mi je žao, treba naći rješenje i za to. I na kraju mi smo socijalna stranka, mislim da bi se 
mogla naći neka božićnica za umirovljenike 200,00 300,00 kuna, naći kategoriju, tim ljudima 
se mora nekako pomoći. Znam da se ništa ne radi preko noći samo moramo se malo ubrzati. 
Bit ću suzdržan kod ovoga izvješća. 
Predsjednik vijeća Dario Novak: Hvala gospodine Žeko, jel ima još netko da se javlja za 
riječ? 
 
                                        Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 
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''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 
 

Izvješće je usvojeno većinom glasova. 

 
Točka 3. Polugodišnje izvješće predškolske ustanove „Vrtuljak“ za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2018. godine 
   
Gospođa Katarina Popović: Samo bih kratko rekla, svi ste dobili pa Vam piše što su prihodi, 
rashodi jedino što je drugačije je nagrađivanje. Inače, pozvala sam ravnateljicu, ona se i ovaj 
put ispričala što nije došla i ja bih voljela da je, zbog novih vijećnika da ih upozna. Ako 
nekoga zanima nešto za izvješće, ja sam tu pa možemo prodiskutirati. 
Gospodin Žeko: Ja ću morati od nekih točaka odustati. Tko piše, kako piše, kome piše. 
Izvješće na vrijeme dostavljeno, datumski korektno napravljeno, samo bih rekao da je 
Upravno vijeće na rashodima vrtić bi bio u minusu, govorim samo za ovo razdoblje 2018. 
Gospođa Popović: Mislite na naknade? 
Gospodin Žeko: Tako je. Tu je gđa. Popović, ne znam tko je to radio. Prihodi i rashodi se 
izražavaju u bilanci, a ne ovdje. Druga stvar to nije ukupan prihod, to je ukupan višak prihoda 
i zanima me samo zašto čuvate ovih 114 973,02 kune? Ne znam zašto to, jer vi niste 
trgovačko društvo. Jer se oni pojavljuju kao višak od prethodne godine? 
Gospođa Katarina Popović: Bila je nabavka namještaja pa je bio onaj fiktivni minus pa je to 
upravo za taj dio i još plus energetska obnova, ostavljeno je za montiranje još nekih stvari i bit 
će potrošeno. 
Gospodin Žeko: Podržat ću izvješće. 
Predsjednik vijeća Dario Novak: Po mom mišljenu ravnateljica bi trebala biti tu bar da se 
pojavi, koliko znam naš načelnik ju je zvao, Katarina i ti.  
 
 
                                       Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Izvješće je usvojeno jednoglasno 
 
Točka 4. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Nuštar 
 

Informativna točka. 
 
 

Načelnik: Morali smo odraditi Izmjene i dopune pravilnika, nismo imali u sistematizaciji 
predviđena ta dva radna mjesta odnosno mjesta koja su nam došla u projektu. Djelatnice koje 
su se zaposlile na Projektu su primljene na Ugovor o radu odnosno trebale bi biti provučene 
kroz Jedinstveni upravni odjel 
Općine Nuštar, mora se odraditi sistematizacija i više neće biti Ugovor nego Rješenje JUO. 
Tako da smo napravili te izmjene i dopune odnosno sljedeća točka je izglasavanje 
koeficijenta. 
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Gospodin Žeko: Mene zanima jesu li one zaposlenice Općine Nuštar i jesu li na našem 
proračunu? 
Načelnik: One su zaposlenice Općine Nuštar dok traje Projekt, a plaću primaju iz Projekta. 
 
 
 
Točka 5.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika 
 
 
Načelnik: Idemo na izglasavanje koeficijenta za voditelja projekta i asistenta projekta. Njima 
je plaća predviđena u samom projektu odnosno osnovica već postoji, donešena osnovica ima 
za JUO tako da smo to pomnožili i dobili taj koeficijent koji je, zato smo išli na četiri 
decimale da ne bi imali problema kod obračuna plaća. 
  
                                         Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 
                                                                      ''ZA'' - 11 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
Predsjednik vijeća: 26. 07. je sveta Ana, načelnik će obavijestiti sve porukom, biti će 
polaganje vjenaca i Sveta misa. 
 
Načelnik: Nogometni klub Cerić poziva povodom obilježavanja tragedije njihova tri 
branitelja, 04. i 05. kolovoza održavaju taj tradicionalni nogometni turnir i pozivaju sve 
vjećnike da se pridruže. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,30 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 
Ana Papac, dipl. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dario Novak 
 

_____________________                                                               _______________________ 
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