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KLASA: 008-01/18-02/177 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar,  31. kolovoza 2018. godine 
 

 ZAPISNIK 
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 19,30 sati 
 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 008-01/18-02/175 URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 27. kolovoza 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 ŽEKO 

      9.  NEDELJKO MUDNIĆ 
     10. KLAUDIJA WILD 
     11. IVICA GILJA 
     12. TOMISLAV VELIĆ 
 
Sjednici nisu nazočili: 
 

1. MARINKO SUTON 
2. IVAN MILIĆ 
3. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar, 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik općinskog načelnika Općine Nuštar 
 
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur. 
 



2 

 

Sjednici nazočan: Josip Ivanković – referent za računovodstveno-financijske  poslove u Općini      
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnike s 13. i 14. sjednice na raspravu. 
 
Gospodin Žeko: Dobili smo zapisnike s 13. i 14. sjednice. Oba korektna, podržat ću i jedan i drugi, 
samo ima jedan ispravak s 13. sjednice, kada sam govorio o lampama, rekao sam 700x100 je 
70.000,00,  a ne 700.000,00, molio bih da se to ispravi. 
 
             Predsjednik vijeća daje zapisnike s 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 

                                                                   ''ZA'' – 12 
                                                             ''PROTIV'' – 0 
  
                                                Zapisnici su usvojeni jednoglasno. 
 

Predsjednik vijeća Dario Novak: Prije nego krenemo na utvrđivanje i glasovanje o dnevnom redu,  ja 
bih dao riječ gospodinu načelniku koji me je zamolio da mu nakratko dam riječ. 
Načelnik: Ja vas sve pozdravljam, zahvaljujem se na dolasku i ispričavam se u točki dnevnog reda broj 
5. To je Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona. Došlo je do pogreške odnosno 
saznanja da projekt „Zaželi“ koji nam je prošao odnosno ovi djelatnici koji bi bili primljeni u taj 
komunalni pogon možda bi prelazili tih nekih 20% realnih prihoda pa je moj prijedlog da se točka broj 
5 povuče s dnevnog reda. 
Gospodin Čuljak: Pozdravljam sve prisutne, ja bih zamolio s malom isprikom da se pod točkom 5. ako 
može uvrsti predmet: Zamolba Udruge „Pavlovo brdo“, ja sam to i kopirao pa da podijelimo 
vijećnicima da vide o čemu se radi.  
Predsjednik vijeća Dario Novak: Kako nalaže Poslovnik prvo se glasuje za brisanje točke, a poslije 
toga se glasuje za novu točku dnevnog reda. 
Gospodin Velić: ovo rješenje koje smo sada dobili je vezano za 5. točku dnevnog reda? 
Načelnik: Ne, ovo rješenje je Porezno rješenje, a 5. točka je Prijedlog osnivanja vlastitog komunalnog 
pogona. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje brisanje točke dnevnog reda Prijedlog Odluke o 

osnivanju vlastitog komunalnog pogona:  
 

 ''ZA'' – 10 
 ''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2 
 

                                  Brisanje točke dnevnog reda usvojeno je većinom glasova. 
 
  Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog 5. točke dnevnog reda, to je predmet: Zamolba 
                                                Udruge strijelaca „Pavlovo brdo“ iz Cerića 
                                                                         
                                                                        ''ZA'' – 12 
                                                                    ''PROTIV'' – 0 
                                                                ''SUZDRŽANI'' – 0 

 
               Prijedlog 5. točke dnevnog reda: Zamolba Udruge strijelaca „Pavlovo brdo“ iz Cerića  
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usvojen je jednoglasno. 
 

 
                     Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasanje. 

                                                                           ''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. 

godine 
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. 

godine 
4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Nuštar za projekt 

„Opremanje zgrade Dječjeg vrtića „Vrtuljak“ u Nuštru i uređenje igrališta i prostora oko vrtića 
5.  Predmet: Zamolba Udruge strijelaca „Pavlovo brdo“ iz Cerića 

 
 
Točka 1. Aktualni sat  
 
Načelnik:Hvala predsjedniče, još jedanput vas sve pozdravljam od zadnje sjednice vijeća koja je 
održana 18.07.2018. godine odnosno telefonske sjednice koja je održana 01.08.2018. godine. Bili smo 
na godišnjem odmoru tako da nešto aktualno se baš i nije desilo, ali između ostalog na zadnjoj sjednici 
sam rekao da smo prošli na natječaju za Ulicu kralja Tomislava tu smo proveli javnu nabavu i 
uvodimo izvođača u posao, a to je „Osijek Koteks".  Energetska obnova vrtića je pri samom završetku. 
Dječji vrtić počinje s radom u ponedjeljak 03.09.2018. godine, stolarija je promijenjena, kotlovnica je 
sređena, izolacija na ovojnici je krenula s izradom, ali to ni nije bilo dogovoreno da se odradi do 
samog početka rada vrtića, bitni su nutarnji radovi kako bi djeca mogla biti unutra, ali nažalost 
situacija ne u Slavoniji nego u cijeloj državi je takva da nemamo ni majstora ni izvođača. Problem je 
danas majstori dođu, sutra su na drugom gradilištu jer su i tamo prošli pa su vezani nekim rokovima. 
Imali smo tu nesreću da naš nuštarac koji je radio u firmi koja je prošla na tom natječaju je dao otkaz, 
ali se meni uz zamolbu obvezao da će i dalje vršiti pritisak na firmu da oni to odrade u garantnom 
roku. U ponedjeljak sam bio u Zagrebu na poziv Vermilion grupe koja je prije nekih par mjeseci vršila 
seizmička ispitivanja na području Općine Nuštar. Pronašli su na jednoj čestici u Ceriću neko nalazište  
plina ili nafte. Početkom iduće godine, negdje, u mjesecu svibnju, lipnju bi oni krenuli s probnim 
bušotinama. Čestica je vlasništvo RH, u dugogodišnjem zakupu  firme Priscus. Isto tako smo se 
dotaknuli priče gdje su lovačke udruge s područja VSŽ tražile neke odštetne zahtjeve, odnosno, tri 
naše lovačke udruge s područja Općine Nuštar. Išao je neki prijedlog da te lovačke udruge budu 
obeštećene s iznosima. Normalno ne mogu sve lovačke udruge dobiti jednaki iznos, pa su poslane 
neke tablice, primjeri, koliko bi koja lovačka udruga dobila, no svi bi trebali pristati na tu suglasnost, 
dati svoju suglasnost,  kako bi te naknade za štetu bile isplaćene, a sad se tu javljaju i pčelari i traže 
naknadu da su im pobjegle pčele.  
Načelnik Općine Jankovci je bio jučer, svi znate da imamo u vlasništvu nekretninu nas 11. Nas 10 
općina i grad Vinkovci imamo nekretninu u Savudriji, Valparija, i imamo nekretninu-zemljište u 
Biogradu. Načelnik Općine Jankovci otišao je samovoljno u Savudriju. Angažirao je nekog 
procjenitelja da procijeni koja je vrijednost nekretnine. Tu nekretninu je nekad na upravljanje imala 
HVIDRA. Nekretnina je u derutnom stanju. Vidio sam je prošle godine na fotografiji našeg nuštarca 
koji je bio zainteresiran za kupnju toga, Ivo Kekez. Danas me nazvao načelnik Jankovaca i rekao kako 
organizira sastanak u utorak, da bi dao prijedlog tko želi ostati u vlasništvu, odnosno, tko želi izaći iz 
vlasništva da proda svoj dio. Mi imamo 1/11. Sad, kolika će biti procjena Vijeće će biti upoznato i 
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donijeti će odluku koje su daljnje radnje. Da li ćemo izaći iz vlasništva ili ćemo ostati kao vlasnici, jer 
od 11 vlasnika, njihovo je tumačenje da se nikako ne bi mogli dogovoriti i da ništa od toga ne bi bilo. 
Petoga kolovoza imali smo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Udruga Hrvatskih branitelja 
podržala je turnir na Mlačugama. Napravila se nadstrešnica. Bila je rakijada. U Ceriću je bio turnir za 
poginule igrače NK „Mladost“ Cerić. Isti dan  4. i 5. kolovoza. 
Kako nam se bliži Dan Općine tako bi organizirali sastanak s predsjednicima mjesnih odbora i 
predstavnicima udruga da se dogovorimo oko daljnjih radnji za nadolazeće Dane Općine. Bio sam na 
godišnjem odmoru. Zadnja sjednica bila je 18.07. to su aktivnosti, neke moje, koje su se odvijale do 
danas. Hvala. 
Gospođa Wild:  S obzirom da  nova školska godina kreće 3. rujna, a Ministarstvo je donijelo Odluku o 
sufinanciranju prijevoza, zašto nije bilo na dnevnom redu i na Vijeću i da ide odmah slijedom kako 
smo prošle godine odlučili? 
Načelnik: vlada donosi Odluku i spušta na razinu županije. Županija nas obavještava o Vladinom 
sufinanciranju, gdje smo prošle godine donijeli Odluku da preuzimamo iznos od roditelja. Da roditelji 
neće ništa plaćat. Zvali su me jučer iz Čazmatransa. Vlada je donijela Odluku, ali od Županije nismo 
dobili nikakve spoznaje. Rekao sam da će najvjerojatnije ostati kao i prošle godine, ali škola počinje 3. 
Prvih 5 dana prijevoz je gratis. Nadam se da ćemo se uspjeti dogovoriti sa Županijom i na Vijeću 
podržati prijedlog koji je bio i prošle godine. 
Gospođa Wild: Ulica Krste Frankopana, Vinkovačka gdje je pokojni Škoro živio, često bude 
nepregledno kod skretanja prema igralištu. Prijedlog: može li se staviti ogledao? 
Načelnik : Može ići ogledalo, a može ići i jednosmjerna ulica. 
Gospodin Čuljak: Imao bih dati izvješće sa sastanka  Nadzornog odbora firme Monosterium, u svezi 
rješenja, što smo podijelili ljudima. Imali smo sastanak Nadzornog odbora, večeras u 18:00 h. Dobili 
ste porezno rješenje da je firma Monosterium blokirana i da ima dugova. To je drugostupanjsko 
pravovaljano rješenje. 
Zaključak Nadzornog odbora je da je direktor nedovoljno aktivan u firmi Monosterium i da je 
napravio niz nepravilnosti što je dokaz ovo Porezno rješenje. Stoga se predlaže da se direktor Slaven 
Bošnjak razriješi dužnosti u što kraćem roku.  
Načelnik: Najbitnije što sam izostavio, da me je 23. kolovoza Slaven nazvao, rekao, šta se dogodilo 
poduzeću Monosterium da je Porezna uprava blokirala tvrtku s 209.000,00 kn. 
Firma je imala u tom trenutku 109.000,00 kn. Porezna uprava je uzela tih 109.000,00 kn tako da je 
ostalo još 100.000,00 kn za naplatit. To je što je bilo do 23. kolovoza. Tvrtka je i dalje poslovala. Ne 
znam jesu li do danas uspjeli poslati fakture nisu – jesu. Nisam vidio kolike su fakture, ali to su fakture 
mjesečne između 70.000,00 i 80.000,00 kn bez PDV –a. Porezna će se namiriti s nekih 100.000,00 kn 
tako da će ostati blokada nekih 9.000,00 kn. Odnosno neisplata plaće djelatnicima za mjesec kolovoz i 
PDV za 7. mjesec. 
Gospodin Velić: A pro po ovoga što se događa s Uljanikom, nije ta dimenzija, ali kaže da je neisplata 
plaće kazneno djelo znači nova dubioza. S obzirom da je rečeno da Vijeće baš nema tu neku 
ingerenciju opoziva mislim da je bespredmetno. Ako je NO donio takvu odluku odnosno takvo 
mišljenje ja im čestitam, ali mislim da će to samo produbiti tu priču jer sada ostaje pitanje što s 
ljudima, jel se ti zaposlenici slažu da ne dobiju plaću zato sam i pitao ima li to veze s poništenom 
točkom dnevnog reda jel u pitanju su ljudi i plaće desetak ljudi. Nije mali broj za Općinu i mislim da 
bismo mi kao Vijeće  trebali povesti računa da ne možemo zanemariti ljude koji godinama nešto rade i 
sad zbog tih nekih dubioza – tko je kriv, a tko nije ne ulazim u to, ali činjenica da ljudi ovaj mjesec 
neće dobiti plaću, a moguće i idući, pa ponovno PDV. Pa pitanje dugova i sudova, i sve ono o čemu 
smo do sada govorili ili mlatili praznu slamu, čini se. Možda bi trebalo sve to promotriti sa stajališta 
tih ljudi. Malo je ljudi u Nuštru koji rade. Sad i ovi koji rade ne dobivaju plaću. Mislim da je naša 
obaveza ne samo tako prijeći preko toga. 
Načelnik : Svakako da mi svi radimo zbog te plaće i živimo od  te plaće. Djelatnika ne zanima što se 
dešava u firmi. On je odradio svoj mjesec i želi dobiti plaću. Danas je 31. Tvrtka ima direktora. 
Vjerojatno će se direktor snaći kako bi isplatio plaću. Ako se ne snađe u ponedjeljak, utorak…Danas 
je 31., ponedjeljak je tek 3. Sutra  je subota, nedjelja. Danas ne mogu dobiti plaću. Vidjet ćemo u 
ponedjeljak-utorak što će se događati pa ćemo reagirati. 
Gospodin Gilja:  Odustali ste od 5. točke, ali nisam razumio zašto? 
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Načelnik: Kad je bila premijerka Kosor, pa je bio projekt poput „Zaželi“, to nam je išlo preko 
proračuna i bili smo u fazi probijanja proračuna onih 20% prihoda. Sad imamo projekt „Zaželi“koji 
isto ide preko Općine odnosno ovih 10-11 djelatnika koji su u Monosteriumu i ovih 22 i nas 4 to je 37 
i sigurno probijamo proračun. 
Gospodin Čuljak: Mi smo dobili isto to rješenje u 18 sati. 
Gospodin Velić: Ovo se u konačnici može tretirati kao početak raspetljavanja. Jer ako za par dana 
direktor ne nađe novce onda to je to. Recimo da je to nekakav start da se priča oko Monosteriuma 
raspetlja. Ako je tako to je odlično. 
Žeko: Imat ću dva pitanja. Repliku gospodinu Veliću. Rekli ste da mi nemamo neku ingerenciju. 
Spomenuli ste Uljanik. Mene jako brine 11 djelatnika  koji rade u Monosteriumu. Mi smo osnivači i 
imamo pravo znati što se dešava u poduzeću. Osnivači i temeljni kapital 20.000,00 kn. Županijska 
skupština Primorsko-goranska i Grad Rijeka nemaju uopće udjela u Uljaniku, a digli su se na zadnje 
noge jer s radi o radnicima koji tamo rade i primaju plaću. To su žitelji županije kao i ovi naše. Mi 
smo osnivači i nemamo se pravo petljat. Imamo se itekako pravo petljati i voditi računa o 11 
djelatnika. O firmi Monosterium kako će proći o tom po tom. Ja sam o tome dosta govorio. Ja sam 
govorio o 4 točke nepravilnosti u Monosteriumu. Ovo je sad kap i ja mislim da mi moramo voditi 
računa o tome. Najpozvaniji da vodi o tome je predsjednik Skupštine društva koji je na potezu. Ne 
znam zašto je čekao od 2014. godine da se to riješi. 
Gospodin Velić: replika na repliku. Možda je Uljanik bio preteča. Tamo sam čuo jasno i glasno da je 
neisplata plaća kazneno djelo. Samo sam to povezao. A to da mi ne smijemo biti nezainteresirani, 
nisam rekao i nije mi palo napamet. Samo sam spomenuo da nemamo pravo odluke. Tako je bilo 
zadnji puta rečeno, što se tiče Monosteriuma. Nikako gospodine Žeko da nas to ne zanima. Kako ste 
krivo razumjeli. 
Gospodin Gilja: Ja još uvijek mislim da je Vijeće vlasnik firme. 
Gospodin Velić: Ovaj spomenik braniteljima rekli ste da će biti gotov do Dana Općine. Jel to stoji?  
Načelnik: Tako je. Jutros su mi bila tri branitelja koji su negodovali zbog lokacije. Trafika se izmiče. 
Trafike neće biti na Trgu Hrvatskih branitelja. Idući tjedan se trafika izmiče. 
Gospodin Velić: Znači li to da će ta žena dobiti otkaz.? Načelnik: Trafika se izmiče gdje je Tisak 
pristao. Neće žena dobiti otkaz. Ako će žena dobiti otkaz ja trafiku ostavljam tamo. Prvi prijedlog je 
bio da ide preko puta pošte. Oni su rekli da ne pristaju na to. Ako se izmjesti tamo zatvaraju trafiku. 
Trafika ide između Marijana Rubića i zgrade Općine. Uz stazu gdje ima parkirno mjesto. 
Gospodin Velić: S obzirom da su se pojavile po faceu, javni natječaj nije, samovolja. Ja se sjećam 
kada me je predsjednik Vijeća nazvao i pitao da li želim biti u povjerenstvu za taj spomenik, pitanje 
prema vama je bilo da li će to povjerenstvo sudjelovati i u odlučivanju izbora mjesta gdje će biti 
spomenik pa ste vi rekli da. Na kraju ispada da je to mjesto odlučeno bez povjerenstva. Što smatram 
da nije u redu. Ja sam i zbog toga pristao da budem u povjerenstvu. 
Načelnik: Ja se moram nadovezati na to.  To je bio Odbor koji se sastao 26.02.2018. g. Na Općinskom 
vijeću u 11. mjesecu 2017. g. na prijedlog kandidata koji bi ušli u to Povjerenstvo, Odbor, ste između 
ostalog bili i vi gospodine Veliću, 26. veljače niste došli na taj sastanak. Na taj sastanak su došli 
gospoda Ivan Žeko, Tomislav Drinovac, Zoran Šimunović, Nikica Mihaljević, Dario i ja. Razgovaralo 
se i o samoj lokaciji i o prijedlogu izrade spomenika 
Gospodin Velić: Oprostite, vi ste na predzadnjoj sjednici ili prije dvije –tri sjednice , ne sjećam se, 
rekli, kad je bilo postavljeno pitanje „tko je odlučio gdje će to biti“ vi ste rekli „ja“. 
Načelnik: Da, ali taj prijedlog je išao. 
Gospodin Velić: Vi ste rekli ja sam odlučio. A s obzirom da je meni rečeno da ću ja sudjelovati u 
Povjerenstvu, kako bi se odlučilo gdje će to biti, a na kraju nisam pozvan jer ste to vi odlučili, ja sam 
odlučio ne doći, jer ste vi to promptno odlučili. 
Predsjednik Vijeća: Nije Tomo istina. 
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Gospodin Velić: Istina je. Vi ste mi rekli jer sam vas ja pitao da li bi to Povjerenstvo, a dobro sad. 
Predsjednik Vijeća: Ja sam rekao da je mjesto iza trafike, a drugo,  jedino je Željko Maršić imao  
prijedlog da na Sv. Ani napravi biciklističku stazu. Veliki projekt. 
Gospodin Velić: Nemamo elektronski zapisnik i papirnato da bi sada vidjeli. 
Predsjednik Vijeća: Znam što sam pričao tada s tobom. Nemoj sada zbog natpisa na faceu mijenjati 
mišljenje. 
 
Gospodin Velić: Ja na Povjerenstvo nisam došao gospodine Drinovac, zato što ste vi zadnji puta rekli: 
„ja sam odlučio gdje će biti“. 
Načelnik: Je to je bilo. Ivica je pitao, sjećam se jako dobro, tko je odlučio da spomenik ide. 
Gospodin Gilja: Htio sam nešto pitati jer sam jako zbunjen ja kao vijećnik. Ja bih molio predsjednika 
da vi to meni pojasnite, ako se ja dobro sjećam ovo je Vijeće odabralo Odbor za gradnju spomenika. 
Jel tako? Odbor je donio neke zaključke vezano za taj spomenik i za mjesto gdje će biti. Ja se 
ispričavam ako je bilo, a ja nisam bio na sjednici Vijeća. Da li je ovo Vijeće upoznato s inicijativom 
Odbora, prijedlogom Odbora, i da li je ovo Vijeće raspravljalo oko toga? Ili je to Odbor imenovanog 
vijeća da radi mimo vijeća. Ja bih želio da to malo pojasnite. Uvijek su se odbori ispred vijeća 
imenovali da odrade, pripreme i predlože ovome Vijeću rješenje gdje Vijeće onda donosi konačnu 
odluku oko toga rješenja. Znači uopće ne sporim ni jednog ni drugog samo me ova procedura malo 
zbunjuje. Evo želim pitati ja kao vijećnik ne znam da li je to napravljeno. Tko radi spomenik i kako 
radi, kako je donesena odluka? To bi bila normalna procedura, ali nije normalno da Vijeće imenuje 
Odbor. Odbor donosi Odluku. Po Odborovoj odluci se radi, a da Vijeće ne zna ništa o tome. 
Načelnik : Pa meni je žao Ivice što tako razmišljaš. Jedan je gospodin iz Cerića rekao da se njima da 
mogućnost oni bi taj spomenik napravili za tjedan dana. 
Gospodin Gilja: Ma nee. Hrvoje nemoj mi stavljati da sam ja protiv spomenika. Ja nemam ništa protiv 
spomenika. Ja govorim o proceduri na koji način se radi. 
Načelnik: Ja ne kažem da ste vi protiv spomenika. Nego samo način razmišljanja. 27 godina smo imali 
priliku da se spomenik napravi, sad kad se treba napraviti, Nuštar nije zaslužio takav spomenik. Ja se 
slažem. Nuštar je zaslužio masu stvari, ali jednostavno ne ide. Što je tu je. I mislim da spomenici ne 
trebaju biti grandiozni. Idemo počast poginulim braniteljima dati sa spomenikom. Ali mislim da taj 
spomenik neće naružiti ni centar ni osramotiti Hrvatske branitelje koji su se borili za ovu Općinu i 
Hrvatske branitelje koji su poginuli za ovu Općinu. 
Gospodin Gilja: Moram samo replicirati. Hrvoje, otišao si skroz u krivom smjeru. Ja pitam 
proceduralni dio. Nisam ja protiv mjesta ni što su oni donijeli već proceduralni dio. To me zbunjuje. 
Gospođa Popović: Pričali smo davno o ovome prostoru u potkrovlju, pa me zanima, jesmo li se 
odlučili za neke prijedloge ili prenamjenu tih prostorija? Hoćemo li ih dati iznajmiti nekome? Jeste li 
odlučili što po tom pitanju? 
Načelnik: Bili jesu neki razgovori da se jedna velika prostorija sredi. Da se vidi u Općini tko može. 
Tko zna raditi na izradi projekata. To su bili neki prijedlozi. Prijedlozi su išli tako da pokušamo 
dovesti  dva, tri čovjeka koji će raditi projekte, odnosno, da plaće primaju iz projekata. Tko će odraditi 
od 2-5 mjeseci volonterski da ne primi plaću? Zgrada Općine je vlasništvo Općine 1/1. Kad smo išli na 
natječaj energetske obnove, za izmjenu dijela stolarije, jer je dio stolarije već prije izmijenjen kao i za 
krovište u samom tavanu  napravili smo urede. U građevinskoj dozvoli stoji da je zgrada Općine 
vlasništvo 1/1 i da ima kuglanu, dva stana, poslovni prostor. U razgovoru s gospodinom direktorom 
Doma zdravlja, Petrom Kulićem, njemu sam rekao da idemo u energetsku obnovu zgrade i da se na 
dijelu iznad ambulante i zubara mijenja krovište. Na tome mi se zahvalio, ali je rekao da je to njegovo 
vlasništvo. Na što mu ja odgovaram kako može biti kad je zgrada vlasništvo Općine 1/1?! Na to mi on 
govori da imaju dokument i idu sada u etažiranje. Bez obzira na to sve nama je prošao dokument da 
smo mi vlasnici 1/1.  Mi smo sve to odradili. Sad u pripremi dokumentacije 4. rujna izlazi natječaj za 
energetsku obnovu nestambenih zgrada, gdje bi mogli ići s energetskom obnovom zgrade Općine. 
Naša zgrada nije legalna. Imamo građevinsku dozvolu, ali nije legalna. Predajemo dokumentaciju u 
Urbanizam i rekao sam vodi se kuglana, tavan, dva stana, poslovni prostor. Mi sad više nemamo 
kuglanu. Imamo streljanu. Nemamo tavan imamo poslovni prostor. I nemamo ta dva stana, imamo 
poslovne prostore. Da bi išli na natječaj zgradu moramo legalizirati, da bi je etažirali, moramo ju 
legalizirati. Općina će dobiti kaznu od urbanizma odnosno od RH  90.000,00 kn koju možemo platiti i 
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ne moramo. Ako želimo sve to napraviti moramo platiti tu kaznu. U razgovoru s gospodinom Kulićem 
kad sam mu rekao da je sve to naše, da ćemo mi naplaćivati zakup doktorima i zubarima, nema 
nikakvih problema, doktori su potpisnici ugovora s Domom zdravlja. Ja i doktore i zubare povlačim u 
Vinkovce pa nek ti mještani idu kod doktora u Vinkovce. Ucjena. 
Gospodin Velić: Imam prijedlog, ideju koju sam proučavao, održivost..nekih 15 do 20 zaposlenih, 
velika investicija, ali bi mogla proći na EU projektu, a to je Botanički vrt nuštarskog parka, s obzirom 
da jako puno djece dolazi u Vukovar. 
Predsjednik vijeća gospodin Novak: Jučer je na treningu Nosterie bilo 20ak, 30ak djece, palo je drvo, 
platana stara 100 godina na svlačionice, uništila je mali dio krova, isto tako ima tri, četiri drveta gdje 
strahujem već godinama da bi moglo pasti na igralište, kažem vam tu da uđe u sve zapisnike, da se što 
prije uputi dopis da se pitanje tih drveća što prije riješi jer su tu u pitanju ljudski životi. 
Gospodin Žeko: Imam dva pitanja. Dosada sam postavio 20 pitanja na aktualnom satu, na neka sam 
dobio odgovore, nekima sam zadovoljan, neki su paušalni. Usmeni stoje u zapisniku, na pisanim 
odgovorima kojih imam pet ni na jednom nema datuma, molio bih načelnika da stavi datum. Postavio 
sam pitanje o radu Mjesnog odbora Nuštar 20.04.2018. godine, pismeni odgovor sam dobio 
08.06.2018. god. pa nisam bio zadovoljan pa sam tražio pisani odgovor pa sam ga dobio 18.07.2018. 
god. na 13. sjednici. Ne mogu se oteti dojmu da naše prepucavanje oko Mjesnog odbora traje 4 
mjeseca, 11 dana ili 133 dana, mene zanima da to malo ubrzamo zato sam i predlagao amandmane da 
nema dobacivanja i repliciranja. Mjesni odbor je u vašoj ingerenciji, ne mislim da oni trebaju nešto 
posebno raditi, oni su savjetodavno tijelo, ali je činjenica da u oni izabrani, da imamo predsjednika 
koji prima neto 500,00 kn mjesečno, ja sam malo gledao, svaki ozbiljni načelnik Općine ili 
gradonačelnik, obiđe mjesne odbore prije proračuna. Čujem da Marinci i Cerić rade, ali da to u Nuštru 
ne funkcionira ne mogu se s tim složiti. Ili ćemo ih raspustiti ili nam ne trebaju, a donijeli smo Odluku 
da se osnuju sva tri mjesna odbora. Što ćete učiniti da MO Nuštar  počne raditi? 
Načelnik: Razgovarat ću s predsjednikom i zamolit ću ga da sazove MO, da obrazloži zašto se nije 
dosada sastajao i da počne raditi jer nagodinu idu izbori za mjesne odbore. 
Gospodin Žeko: Ja sam na 9. sjednici OV, 09. travnja 2018. god. upozorio na članak koji je izašao na 
stranicama Općine – Naknada za novorođeno dijete. On je tamo stajao 23 dana, ljudi su to pročitali, ja 
sam reagirao jer kako ste vi napisali, to nije točno, nisam tražio da se ja spominjem nego da je OV 
jednoglasno donijelo Odluku da se nominalno prihvati 120.000,00, da to bude 3.000,00 kn po djetetu, 
g. Ivanković je to priznao, vi ste priznali grešku to je skinuto, ja sam to prihvatio i stavio ad acta. 
Međutim u Glasniku br. 39, srpanj 2018. god. str, br. 8 isti tekst i onda se moji ljudi iz stranke rugaju 
samnom, vi se rugate samnom. Jel moguće da se ovaj tekst pojavi ovako i da nitko od vas ne reagira?! 
Jel vi načelniče imate toliko posla da ne možete iskontrolirati Glasnik Općine Nuštar koji izlazi 4 puta 
godišnje? Samo ove osjetljive stvari. U ovom Glasniku vi imate 12 fotografija, vas dvojica i treba, vi 
ste vodeći ljudi Općine, ali da vam treba ovakav članak.. Zanima me da li vi to kontrolirate i tko je 
autor tog teksta? 
Načelnik: Gospodine Ivane, ja se ispričavam ako je to tako, a očito je. Meni je drago što ste vi toliko 
aktivni na sjednicama OV. Ja bih vas molio da dođete i samnom odradite jedan radni dan u Općini pa 
ćete vidjeti koliko ja imam vremena. Ja to nisam vidio, nisam iskontrolirao odnosno pred sami tisak 
meni dođe Glasnik, vjerujte mi ovako ga prelistam, da bih čitao od teksta do teksta, ne, ja se 
ispričavam, nemam vremena da to radim. Vi očito imate vremena pa ste to sve pregledali, pripremite 
se za Vijeće, sve pohvale za Vaš rad na vijeću i za vaše kritike i pohvale, ali evo ja se ispričavam ako 
je to tako napisano. Uredništvu ću zabraniti da stavljaju slike zamjenika i načelnika, napravit ćemo 
Glasnik bez slika ili eventualno ako vidimo nekoga u selu da uslikaju pa neka ide Glasnik tako. 
Gospodin Žeko: Ja se slažem s isprikom, to jesam li aktivan ili ne, pa ja sam za to biran. Ako ja nisam 
konstruktivan u ovom Vijeću ja ne znam tko je? Rekao sam vam, imate donačelnika, nemojte takve 
nebuloze da se događaju, ne znam zašto vam to smeta. 
Predsjednik vijeća gospodin Novak: Gospodin Žeko je u pravu, urednik je bio tu i rekao da je to 
njegova greška i opet napravio istu grešku. 
Gospođa Wild: Lako se to riješi, sljedeći Glasnik – tiskarska greška, ali nije na Josipu cijela 
odgovornost, uredništvo ne čini samo on. 
Gospodin Ivanković: Ja Glasnik moram napraviti u tri dana, 45 stranica plus što ovdje radim 8 sati, 
normalno da se greška može desiti.  Na web stranici je greška bila ispravljena isto to večer, kada je 
gospodin Žeko to rekao. 
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Gospodin Periša: U svezi stipendiranja redovitih studenata to će i dalje biti jel tako? 
Načelnik: Nadam se da. 
Gospodin Periša: Ja bih volio da se o tome priča. 
Gospođa Wild: Tek kad akademska godina krene onda počinju sve stipendije, rasprava ne ide prije 10. 
11. mjeseca. 
Gospodin Periša: Jel mora sjedati u 2. mjesecu? 
Načelnik: Izglasavanje proračuna je sredinom 12. mjeseca, onda se sastaje Povjerenstvo, to može biti 
eventualno 1. mjesec, ali oni dobiju sve zaostatke. 
Gospodin Velić: Mislim da smo prošlu jesen zbog poticanja sporta, izglasali da Općina plaća režije 
NK „Nosteriji“ i „Mladosti“ Cerić što je ok. Osobno nisam vidio, postoje glasine pa ako to možete 
provjeriti, rečeno mi je da je NK „Mladost“ Cerić postao ilegalna točionica pića i da se tamo noću 
prodaje pivo i smatram da nije u redu da Općina npr. plaća grijanje preko zime dok se tamo odvijaju 
privatna druženja uz pivo. To sam čuo, pa molim ako netko može provjeriti tu informaciju jer sam je 
čuo s više strana. Smatram da je to u redu ako se održava neki sastanak ili proslava to je ok, ali ako je 
to svakodnevno“ajmo popit piće ispod pulta“ onda nije u redu da Općina to financira nego onaj koji 
ostvaruje neki prihod. 
Gospodin Mudnić: To su neistine, ako se i ostane to bude skromno i bude rijetko, zadnjih 6 mjeseci ne 
znam je li se netko sastao jednom. Nije to baš tako, to su zli jezici, ali da se ostane, ostane se i ja 
ostajem i to se ne naplaćuje to je donacija kluba. Nema smisla da načelnik to mora provjeravati, jedina 
istina je ovo što sam rekao. 
Načelnik: Ovo što je Tomo čuo, ne znam od koga je čuo, čuo sam i ja da se tamo svašta nešto pije. Iz 
razgovora s Ivicom Nedoklanom, to je bilo par puta neka večera, grah, čobanac. Oni bi išli u tom 
smjeru da u doregistraciji naprave i ugostiteljstvo. Ako to odrade oni će imati pravo da to rade, ako ne 
odrade, ove godine neće to raditi, tako je od predsjednika obećanje. 
Gospodin Velić: zadovoljan sam odgovorom. 
 
 
Točka 2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01.2018 do 
30.06.2018. godine 
 
Gospodin Ivanković: Priložio sam vam izvješće, malo je opširnije. Najbitnije, gospodin Žeko je to 
primjetio da su nam porezi otišli jako puno gore. Nakon Porezne reforme više se ne isplaćuju pomoći 
nego Porez na fiskalna davanja i to dolazi svaki mjesec nekih 580.000,00 kn tako da je to isto neki 
izvorni prihod. Pitanja ako ima tu sam. 
Gospodin Žeko: Ovo vijeće ima stalna i povremena radna tijela među tim tijelima je Odbor za 
financije i proračun pa jel moguće da nisu mogli napisati pet rečenica o tom izvješću, obvezuje ih 
članak 20. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća, ali nema ga. Drugo ovo izvješće gospodine 
Ivankoviću kasni 26 dana. 
Gospodin Ivanković: kako kasni? 
Gospodin Žeko: Kasni 26 dana jer smo mi kad smo radili Proračun Općine Nuštar donijeli Odluku o 
izvršenju Proračuna Općine Nuštar, članak 13. kaže: načelnik Općine obvezan je izvijestiti Općinsko 
vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište do 05. kolovoza fiskalne godine. Meni je žao što to 
nije na vrijeme, ali evo. 
Gospodin Ivanković: Do kada? 
Gospodin Žeko: 05. kolovoza 
Gospodin Ivanković: Pa je, načelnik je dužan obavijestiti Vijeće, a kad će Vijeće održati sjednicu to je 
rok 60 dana, načelnik je dužan do 02. kolovoza predati izvješće predsjedniku vijeća i onda je rok od 60 
dana u roku od 60 dana ako se ne usvoji na Vijeću. 
Gospodin Žeko: A gdje to piše? 
Gospodin Ivanković: U Zakonu o proračunu. 
Gospodin Žeko: „Načelnik Općine obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju proračuna za 
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prvo polugodište do 05. kolovoza fiskalne godine.“ 
Gospodin Ivanković: načelnik je predao do 01. kolovoza Predsjedniku vijeća, a predsjednik vijeća ima 
rok od 60 dana da to uvrsti na sjednicu. 
Gospodin Žeko: Dobro onda se ispričavam, vi ste se meni ispričali jedno već 50 puta mogu i ja vama 
jednom. Ja kad gledam proračun i kad se radi i kad se izvršava onda gledam kako ćemo mi to napraviti 
dakle prihodovnu stranu. Već sam rekao da su prihodi od poreza otišli visoko, a krenut ću od tablice 2, 
samo ovo ćete mi gospodine Ivankoviću pojasniti 05. kolovoza, sad se vi igrate kad je tko kome 
predao izvješće. 
Gospodin Ivanković: U čemu ste vi našli da je to 01. kolovoz? Zato što je po Zakonu o proračunu 15. 
rujna rok za predaju izvješća za 6 mjeseci??. 
Gospodin Žeko: Hoćete mi dozvoliti da govorim? Prvo vidimo da su nam prihodi od poreza  
7.300.000,00 45% plana, ja sam kad gledam to zadovoljan međutim nisam zadovoljan s rashodima. 
Rashodi 4.900.000,00 ili 30%. Proračun je tu kako se puni tako ćemo ga trošiti. Ja se ne mogu oteti 
dojmu da mi s 30.06. razlika između prihoda i rashoda i prijenos sredstava iz 2017. godine imamo na 
računu gospodine načelniče 3.849.000,00 pola sportske dvorane, možda je to dobro možda nije, ali ja 
tako ne bih radio. Mi imamo 4.000.000,00 na žiro računu. Prijeći ćemo na tablicu 2., kad pogledamo 
porez na dohodak i usporedimo indeks s 2017. godinom, on je 2,5 puta veći mi ćemo morati raditi 
prerebalans sad je indeks 92%. Prihodi iz proračuna su mršavi, u drugom dijelu 1.800.000 kn, 17% 
indeks. Komunalni doprinosi i naknade tu sam zadovoljan tu je indeks 52%. Zanima me ova jedna 
stavka, imamo jednu donaciju trgovačkog društva 25.000,00 kn? 
Gospodin Ivanković: OTP banka za stipendije. 
Gospodin Žeko: Nisam zadovoljan s rashodima to je tablica 8. Sad me zanima ova reprezentacija 
planirano 10.000,00,  a ostvarili već 15.000,00  kn, što se tu desilo? 
Gospodin Ivanković: to je reprezentacija vijeća, to je za samoknjiženje. Intelektualne usluge to mi je 
drago da ste tu malo smanjili 265.000,00 kn. Imamo ovdje 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 257. 000,00 sad me zanima ova reprezentacija od 110. 000,00 kn na čega se to odnosi? 
Gospodin Ivanković: Općina 
Gospodin Žeko: Dobri smo. Ono što mi je drago, stavka 3521 subvencija trgovačkim društvima u 
javnom sektoru, to mi je drago što je 0,00. Subvencija trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 
obrtnicima u RH na što se tu misli? 
Načelnik: Mislili smo o novoosnovanim poduzećem odnosno OPG-ovima. 
Gospodin Žeko: Tekuće donacije sportskim klubovima. Mi smo gospodine Mrkonjiću jednom na 
sastanku rekli da je to 500. 000,00  kn. U natječaju koji smo mi dobili ja sam to upozorio kad je to bilo 
i u proračunu Općine Nuštar je 500.000,00 kn, u natječaju 420.000,00  kn, zašto je to tako? Zašto je 
razlika  
80.000,00 kn i zašto nije u natječaju 500.000,00 kn kad je toliko predviđeno za sport? 
Gospodin Ivanković: zato što postoji stavka još jedna - Ostale tekuće donacije sportskim klubovima 
npr. Vuka Nuštar traži za održavanje nekog kupa 1000 kn, ja tih 1000 kn ako načelnik odobri moram 
negdje proknjižiti, a to mi je znači u tih 500.000,00 kn. 
Gospodin Žeko: To je kao nekakva rezerva. 
Gospodin Žeko: Dobro, ali ja bih ubacio stavku, stavio ovdje 420.000,00 ovdje 80.000,00. 
Gospodin Ivanković: Može evo onda ću za sljedeći proračun napraviti tako. 
Gospodin Žeko: Tekuće donacije sportskim klubovima i troškova režija, maloprije je govorio 
gospodin Velić o tome. Nismo planirali, a isplatili smo 6.700,00  kn do 30.06. Ne znam zašto mi to 
nismo planirali u proračunu, a ovamo smo isplatili. 
Gospodin Ivanković: Mi smo prošle godine u 11. mjesecu podnijeli zahtjev Vodovodu i 
Elektri da prebace Cerić i Nosteriju, struju i vodu na Općinu Nuštar, ali to nije bilo prebačeno, ne 
znam sad je možda tek prebačeno i radi toga je to. 
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Gospodin Žeko: sjećam se kad je bila ta kombinacija Velić je tu jedini bio u pravu, ja sam bio 
zagovornik da mi na bazi 2016. godine povećamo prihode nogometnim klubovima i neka oni plaćaju 
svoju struju. Na kraju zadovoljan sam prihodima, rashodima nisam, vidimo da se Općina nije zadužila, 
ja bih volio da se mi zadužimo. Proračunske zalihe gospodine Ivankoviću nemamo, ja bih  ostavio  
proračunsku zalihu pola milijuna kuna kad već imamo četiri milijuna na računu. Zanima me još jedna 
stvar Općina Nuštar ima s Dimnjačarom taj neki Eko dim, ima spor koji se vodi na sudu, radi se o < 
322.000,00 kn, zanima me dokud je to došlo? Piše ovdje Općina je dužna platiti. Ako mi može netko 
odgovoriti na ovo. 
Načelnik: Zadnji put je bilo suđenje, bio je pozvan gospodin Tomić na raspravu i ja mislim da sam sa 
zadnjim tim saslušanjem upoznao Općinsko vijeće. Ide se u daljnji postupak znači prijedlog, zadnje je 
bilo da se isplati njemu šteta i da ga se vrati nazad na posao na što je odvjetnik opet uložio prigovor i 
to ide u nedogled. 
Gospodin Žeko: na kraju samo da kažem da nisam zadovoljan s rashodima i neću podržati ovo 
izvješće. 
Gospodin Gilja: Ja ću kratko samo, gospodin Žeko je to dosta detaljno iznio. Pogledajte ovo izvješće, 
nije mi jasno zbog čega nam služe odbori?! Odbor za  proračun i financije evo već drugi puta 
dobivamo ovo na stol, a od njih niti jednu riječ o provedbi proračuna. Čisto proceduralno i bilo bi u 
redu jer taj Odbor postoji i trebao bi donijeti nama ovamo riječ dvije o proračunu. Čemu će nam 
odbori, ukoliko ne rade ono što bi trebali raditi?! E sad možemo razgovarati o dijelu vezano za 
financije na računu. Dobro je da je račun pun, ali nije dobro da se novac čuva. Novac iz proračuna 
treba investirati. E sad ovaj dio kad govoriš zaduženja Općine u smislu razvoja tu bi se dalo 
razgovarati pa možda ako dođe zrelije vrijeme ići i u tom smjeru da se da dodatnog impulsa razvijanju 
Općine. 
Načelnik: Ivice, prihvaćam vašu kritiku, preuzimam odgovornost na sebe, neću nikoga braniti. 
Povjerenstvo koje je Povjerenstvo za financije i proračun drugi put je, prvi put nije iznijelo izvješće 
kad je išao proračun, meni je peta godina u Općini, povjerenstvo za proračun i financije nikad u ovih 
zadnjih pet godina nije davalo nikakvo izvješće kad je išlo polugodišnje izvješće, kad je išao proračun 
da. Prihvaćam, moja greška možda sam trebao Odbor upozoriti na to. 
 
                                                Predsjednik vijeća daje točku na glasovanje: 

 
''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 1 
''SUZDRŽANI'' – 4 

 
                                                                Izvješće nije usvojeno. 

 
Točka 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30.06.2018. 
godine 
 
Načelnik: u ovom mom izvješću sve stvari koje sam provodio i spominjao na aktualnim satima 
Općinskog vijeća ponukan kritikom gospodina Ivana Žeke zadnji put da nema prve stranice, izvješće 
je napravljeno u skladu s pravilima. Sve što sam govorio u aktualnim satovima nalazi se u ovom 
izvješću, možda sam nešto preskočio, nadodao nisam ništa. Ako ima pitanja tu sam. 
Gospodin Velić: Više sugestija, isticanje prijavljenih projekata, tehnički možete prijaviti sto milijardi 
kuna, trebalo bi isticati potpisane projekte. 
Načelnik: hvala lijepo, prihvaćam. 
Gospodin Žeko: Načelnik je već rekao kad vidiš ovaj dokument milina ti ga otvoriti, sve piše, nema 
boljega dokumenta. Za razliku od prijašnjeg izvješća koje je kasnilo 3,5 mjeseca ovo je u roku, rok je 
bio 15.09. ja to pohvaljujem. Ovo izvješće je rekapitulacija njegova izlaganja ja taj način rada 
pozdravljam. Ja sam usporedio izvješće načelnika s 2017. godinom i jedno i drugo polugodište, ovo je 
kvalitetnije nego ona oba. Vidljivo je da si profesionalac, da si počeo ozbiljnije raditi i ja to 
podržavam. Volio bih da ima još više aktivnosti i jedan kapitalni projekt, a to je sportska dvorana i 
podržat ću ovo izvješće. 
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Načelnik: zahvalio bih se gospodinu Ivanu, kritike uputim prema njemu nisu zlonamjerne, meni je 
drago da je on aktivan i zahvaljujem mu se na ovako lijepim riječima, prihvaćam uvijek vašu kritiku i 
pohvalu. 
 
                                    
                                         Predsjednik vijeća daje točku na glasovanje: 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 1 
''SUZDRŽANI'' – 2 

 
                                                 Izvješće je usvojeno većinom glasova. 
 
Točka 4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Nuštar za 
Projekt „Opremanje zgrade Dječjeg vrtića „Vrtuljak"u Nuštru i uređenje igrališta i prostora 
oko vrtića  
 
Načelnik: kao što znate svi bio nam je spreman projekt s proširenjem vrtića odnosno cijelim 
opremanjem vrtića i igrališta i nutarnjih prostorija za mjeru 7.4.1. prije toga je izašao natječaj na 
demografiji, prijavili smo se na taj natječaj, ali tu je bio maksimalan iznos 2 milijuna kuna, odobren je 
iznos od 1. 560.000,00 kn. Bili smo u nedoumici prihvatiti to ili ne. Ne prihvatimo li, ne prođemo na 
mjeri izgubili smo sve. Ovako smo prihvatili izgradnju vrtića s 1 560 000 kn i idemo na natječaj na 
mjeru 7.4.1. s opremanjem vrtića unutra i vani s dječjim igralištima odnosno trebamo suglasnost 
(odluku) Općinskog vijeća da se možemo kandidirati na taj natječaj. 
Gospodin Velić: bilo bi dobro da se na sljedećem vijeću, kao prijedlog uvrsti u dnevni red točka gdje 
bi vijeće možda donijelo Odluku da se to rješava automatizmom da više Općina ne mora tražiti 
suglasnost Vijeća jer natječaj može samo donijeti! Mislim da nitko u vijeću ne bi bio protiv da se bilo 
što donese makar kuna.  
Predsjednik vijeća gospodin Novak: jedna Odluka za sve projekte buduće koje bi radila Općina Nuštar 
Gospodin Velić: Da 
Predsjednik Vijeća gospodin Novak: možemo staviti tu točku na sljedeće Vijeće 
                        
 

Predsjednik vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' - 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

 
 
Točka 5. Zamolba Udruge strijelaca „Pavlovo brdo“ iz Cerića 
 
Načelnik: Pavlovo brdo je udruga koja je osnovana u 2. mjesecu 2018. godine. Nije ušla u natječaj za 
dodjelu sredstava za ovu godinu. Udruga koja će napraviti strelište, Darko će nam objasniti kakva su 
to strelišta. On planira da će se tu odvijati međunarodna i državna natjecanja. Udruga je potpisala 
ugovor s Hrvatskom policijom, a potpisati će ugovor i s MORH-om. Tamo će se svakodnevno odvijati 
gađanje odnosno međunarodna natjecanja koja traju 10, 15, 20 dana gdje bi imali i neki prihod od tih 
natjecatelja koji će boraviti na našem području i biti smješteni u našim kapacitetima, nadam se da će to 
zaživjeti. Danas sam s gospodinom Marasom razgovarao, kroz par mjeseci bi trebao zaživjeti njegov 
objekt u Marincima gdje bi imao smještajni kapacitet za 20 ljudi. Ti novci bi bili namijenjeni za 
opremu. 
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Gospodin Čuljak: Dobili smo od vas podršku, dobivši one dvije čestice na 50 godina na korištenje s 
tim da smo uspjeli taj dio sav ograditi i uspjeli smo održati međunarodno vojno natjecanje koje se 
održalo u 5. mjesecu s tim da su imali pucanje na tom strelištu u Ceriću. Strelište sadrži šest staza, 
jedan dio je lovačkog projekta. Hrvatski lovački savez je donio odluku za te nove mašine, lovački 
parkur, to su imitacije prirodnih letova divljači ili utrka divljači. Tri staze bi imali za lovačko, a tri 
staze za pištolj na 25 m. Potpisali smo ugovor s policijom, s vojskom za korištenje, imamo i upita za 
najam prostora. Svi civili koji posjeduju oružani list, pištolj ili pušku mogu također koristiti to 
strelište. Banka je rekla da možemo dobiti kredit ako nam Općina bude jamac. Nemamo tih 75.000,00 
kuna, koliko košta tih šest mašina, godišnja rata bi bila oko 16.000,00 kn, kredit bi digli na 5 godina s 
tim da trenutno imamo oko 20.000,00 kuna za prvu ratu s tim da planiramo sljedeće godine imati od  
25.000,00 do 30.000,00 kn prihoda. Kupnjom tih mašina za 2020. godinu bi mogli ući u konkurenciju 
za održavanje državnog prvenstva u našoj Općini. Takvih strelišta općenito u Hrvatskoj ima četiri ili 
pet. 
Gospodin Velić: Je li Udruga profitna ili neprofitna? 
Gospodin Čuljak: Neprofitna. 
GospodinVelić: Mislim da Udrugu treba pomoći ovim što ona traži, ali mislim da moraju postojati 
određeni uvijeti, a to je istinitost podataka, mora postojati jamstvo i ovo vijeće bi trebalo preispitati 
spremnost za ostale udruge za slične stvari pa donijeti Odluku o kriteriju. 
Gospodin Čuljak: Mi ne želimo da nama Općina kupi te mašine, Kao prvo ne želimo opteretiti 
Općinski proračun. Kao drugo: promijeni se načelnik i kaže: to je vlasništvo naše Općine i vratite to, 
ja ostajem bez mašina i propadam. 
Gospodin Gilja: Mislim da ovo ne treba gledati kao trošak nego kao investiciju. Ako zaživi svih šest 
staza jer to su ljudi koji imaju dobru platežnu moć i vole potrošiti u lokalnoj zajednici znači ne treba 
gledati kao trošak nego kao investiciju. Ako sad imamo 4, 5 milijuna kuna na računu, a vaša Udruga 
potrebna je 75.000,00 kn da bi kupila sve te strojeve i da bi krenula u rad, ja sam za to i htio sam dati 
prijedlog da Općina kupi to jer je to dugoročno ulaganje i dobra stvar. Ne treba komplicirati s 
davanjem jamstva. Ukoliko je bojazan od promjene načelnika, onoga trenutka kad se kupi odmah 
ćemo izglasati 50 godina korištenja toga. Predlažem da se to njima kupi, da se stavi na teret Općine 
kao inventar. 
Gospodin Velić: Nama su nudili da nam kupe kombije za prijevoz i da nam ih daju na korištenje, na 
taj način mi postajemo svojevrsni vazali, to je ono što Darko govori, ali ako se potpiše na dugo godina 
ili dok se ponašaju u maniri dobrog gospodara da im to nitko ne može osporiti. Ovo je fantastična 
inicijativa gdje se vidi nekakav prihod, gdje će netko od malo dobivenog napraviti nešto da ima 
samoodrživost. 
Načelnik: Podržavam i Ivicu i Tomislava, trebamo otići svi tamo da vidimo što je gospodin sa svojim 
prijateljima odradio, danonoćno radi i svakako jesam za taj prijedlog da se to kupi, novoosnovana 
Udruga koja će dovući ljude, neka bude i 100 ljudi u pola godine.  
Gospodin Žeko: Slušam ovo i mislim mi se bakćemo s garancijom Općine za 75.000,00 kn?! Ne treba 
nikakva garancija Općine, ovo je toliko pošteno i ja sam na tragu gospodina Gilje da Općina to kupi, 
ali nemoj novoosnovanu udrugu koja će biti na tržištu, zarađivati nešto odmah opteretiti kreditom od 5 
godina. 
Gospodin Mrkonjić: Sam taj teren te čestice koje su objedinjene u strelište su bile rak-rana, kompletan 
materijal iz obnove je odvezen tamo, isključivo na bazi dobrovoljnog rada i pomoći prijatelja 
postavljeni su kilometri ograde, stupova. Zadržano je ono što se trebalo zadržati, drveće..., ne smeta 
selu, ne čuje se. 
Gospodin Velić: To nije sporno, sporna je Pandorina kutija, zašto odbiti ribiče ili bilo koje druge?! 
Dogodit će se da će netko reći: čekaj on je sada blizak vlasti itd. i dobio je 75.000,00 kn, a zašto npr. 
ne bi mogli dobiti lovci iz Marinaca ili neka KUD  kaže: mi ćemo kupiti kombi ili autobus da nas 
svuda voza, budite nam jamac. Ne govorim protiv Darka već za budućnost za druge subjekte, ako nam 
se netko drugi obrati da znamo što nam je činiti. 
Gospodin Čuljak: Kupnjom tih šest mašina koje se ne kidaju, one traju, ja ih imam iste 12 godina 
nijedna se nije pokidala. Udruga je već kupila dvije mašine koje smo platili 45.000,00 kn, to je trap 
mašina koja košta 30.000,00 kn, ograđeno je cijelo strelište, zakonski dozvolu imamo. Nabavkom tih 
mašina mogu garantirati sljedeće godine prihod od 40.000,00 do 50.000,00 kn. Udruga će to podmiriti 
svakako samo trebam podršku, banka ne da bez Općine. 
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Gospodin Gilja: Dao Bog da svaka udruga donese takav prihod, uvijek sam govorio da ne treba to 
gledati kao trošak nego kao ulaganje, jer sva imovina je vlasništvo Općine Nuštar. 
Gospodin Čuljak: Ja bih gledao svakako za Dane Općine napraviti otvorenje i pozvati vas vijećnike. 
 
 

Predsjednik vijeća daje točku (prijedlog o kupovini parkur streljane) na glasovanje: 
 

''ZA'' - 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Prijedlog je usvojen jednoglasno. 
  
 

Predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o kupovini parkur streljane na glasovanje: 
 

''ZA'' - 12 
''PROTIV'' – 0 

                                                                 ''SUZDRŽANI'' – 0 
 
                                                    Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
Sjednica je završila u 21.30 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 
 

_____________________                                                                          _______________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 


