KLASA: 008-01/19-02/19
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 04. veljače 2019. godine
ZAPISNIK
s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 04. veljače 2019. godine s početkom u 19.00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak,
Pozivom, KLASA: 008-01/19-02/18 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 30. siječnja 2019.
godine.
Sjednici su nazočili:
1. DARKO ČULJAK
2. KATARINA POPOVIĆ
3. JOSIP PAP
4. DARIO NOVAK
5. MATEJ VRSELJA
6. MARINKO SUTON
7. NEDELJKO MUDNIĆ
8. IVAN MILIĆ
9. KLAUDIJA WILD
10. JOSIP SREDNOSELEC
11. IVAN ŽEKO
12. MARTINA JOZIĆ – položila svečanu prisegu nakon usvajanja zapisnika
Sjednici nisu nazočiili:
1. IVICA GILJA
2. ZDRAVKO SESAR
3. TOMISLAV VELIĆ
Osim vjećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik općinskog načelnika Općine Nuštar

3. JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno-financijske poslove
4. ŽELJKO STANKOVIĆ – zainteresirana javnost

Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur.
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne
vijećnike, predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnike s 19. i 20.
sjednice na raspravu.
Gospodin Žeko: pozdravljam sve prisutne, zapisnik s 19. sjednice je korektan i ja ću ga
podržati, podržat ću i zapisnik s 20. sjednice koji je tehnički suhoparan, mora takav biti, ali
nisam zadovoljan što je to već treća telefonska sjednica u 6 mjeseci, nije dobro da mi imamo
telefonske sjednice osim ako je baš nešto hitno pa apeliram da se to ne događa, to je
neozbiljno.
Gospodin Mrkonjić: čekali smo od DSZU-a da potvrde predložene pravne osobe i oni su to
razvukli, zvali smo ih i inzistirali i tada su potvrdili, isto je bilo i s drugom Odlukom.
Predsjednik vijeća daje zapisnike s 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje:
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
Zapisnici su usvojeni jednoglasno.
Predsjednik vijeća: kratko dajem riječ predsjednici Mandatnog povjerenstva, gospođi
Popović.
Gospođa Popović: Mandatno povjerenstvo predlaže, a na osobni zahtjev vijećnika Hrvoja
Periše koji iz osobnih razloga više ne može obnašati dužnost općinskog vijećnika, a
Povjerenstvo je uvidom u listu vijećnika Nezavisne liste Hrvoja Drinovca, zatražilo
izjašnjavanje kandidata koji će biti sljedeći prema listi i preuzeti funkciju vijećnika Općinskog
vijeća. Kandidati su bili sljedeći: Željko Ramač koji je u prilogu povjerenstvu dostavio izjavu
kako se odriče vijećničkog mandata budući trenutno nije u RH, Martina Šarić u prilogu
Povjerenstvu je dostavila izjavu kako se odriče vijećničkog mandata jer joj je plan odseliti se
u Osijek i Martina Jozić je Povjerenstvu potvrdila kako želi prihvatiti mandat vijećnice u
Općinskom Vijeću Općine Nuštar, stoga molimo gospođo Jozić da prisegnete kako ćete
obnašati dužnost vijećnice i molimo predsjednika Vijeća gospodina Novaka da pročita
prisegu.
Predsjednik vijeća: pročitao prisegu.
Martina Jozić: Prisežem.
Predsjednik vijeća: Hvala lijepo, čestitam gospođi Jozić na prijemu u Općinsko vijeće Općine
Nuštar. Molim potpis. Sada ste punopravni član Općinskog vijeća Općine Nuštar.
Dobili smo dopis od jedne tvrtke koja se bavi logističkim uslugama ili dostavom paketa, koja
bi radila distributivni centar na području Općine Nuštar, u našoj poslovno-servisnoj zoni,

poslali su pismo namjere pa ću vam podijeliti. Zajedno s načelnikom i donačelnikom sam ih
pozvao na sjednicu prije nego započnemo s dnevnim redom.
Ja sam vas najavio, to su gospodin Mario Pezić i gospodin Boris Kuliš koji će vam objasniti o
čemu se radi.
Gospodin Kuliš: Dobro večer, mi smo pripremili jednu malu prezentaciju. Pozdravljam vas
sve i zahvaljujem se na prilici da predstavimo nas i našu tvrtku i plan razvoja naše tvrtke.
Kolega Pezić i ja smo dugogodišnji poslovni partneri i prijatelji i s obzirom da potječemo iz
iste branše, a to je auto branša, vidjeli smo da u Osječko-baranjskoj i u Vukovarskosrijemskoj županiji nedostaje tvrtka koja se bavi brzim dostavama, gradskim i međugradskim.
Odlučili smo otvoriti tvrtku koja se baš time bavi. Prošle godine osnovali smo tvrtku
„Superior Logistic“ koja se bavi brzim gradskim i međugradskim dostavama, prijevozom robe
te kružnim dostavama Osijek-Vukovar-Vinkovci ovisno o potrebama naših klijenata, a radimo
i na poziv. Trenutno imamo tri vozila i tri zaposlenika. Našu ideju je prepoznala velika
svjetska firma koja ima svoju bazu i u Hrvatskoj, tvrtka GLS. To je jedna od najvećih tvrtki
na svijetu koja se bavi distribucijom pošiljaka. Osnovana je sredinom prošlog stoljeća u
Njemačkoj, sadašnje sjedište je u Nizozemskoj, pokriva 45 država u Europi, oni su d. d., a
većinski vlasnik je Royal mail – britanska pošta koja je u top pet svjetskih tvrtki koje se bave
paketnom distribucijom i distribucijom pošiljaka. Njihov godišnji prihod je oko 2,5 milijardi
dolara. U Hrvatsku su došli 2013. godine, otvorili su franšizne centre u Osijeku, Zagrebu,
Rijeci i Splitu, a 01.02.2019. god. otvoren je 19. tranzitni centar u Hrvatskoj što dovoljno
govori o potencijalu i kvaliteti koju pruža GLS. Planira se 2019. god. otvaranje četiri nova
logistička centra, Pula je otvorena 01.02., planira se otvoriti depo Vinkovci, Koprivnica i
Dubrovnik.
Mario Pezić: reći ću vam neke stvari o franšizi i o samom skladištu, o onome što mi
planiramo napraviti i načinu poslovanja na lokalnoj razini kroz taj depo iz kojega kreće
distribucija paketa na područje u ovom slučaju Vukovarsko-srijemske županije. Ideja
izgradnje depoa je došla iz ideje širenja na Vukovarsko-srijemsku županiju. Oni trenutno rade
na području Brodsko-posavske županije, u Slavonskom brodu i Osijeku. S obzirom na
povećanje nisu više u stanju iz svojih matičnih skladišta odraditi kompletan prostor ove naše
županije. Na temelju njihovog strateškog planiranja i razvoja dolazi do ideje otvaranja
prostora u Vinkovcima, mi smo se odlučili za Nuštar. Prva ideja je gradnja tipskog skladišta
da bi to bilo dugoročno održivo i zadovoljavajuće s obzirom na ono što oni traže. Početak
rada koji smo dogovorili s GLS-om je 01.08.2019. god., dotada skladište mora biti gotovo.
Skladište ćemo graditi u dvije faze. Prva faza do 400 m2, u tom skladištu može biti zaposleno
18 do 20 ljudi. Za početak po projekciji paketa koja je trenutno oko 800 različitih paketa
dnevno, ideja je zapošljavanje do 10 djelatnika i kupovina 12 dostavnih vozila što bi realno
bilo dovoljno za tu količinu paketa. Vjerujemo da u roku od 5 godina možemo ostvariti kroz
20 postotno povećanje godišnjeg rasta prometa ono što je i osnovni cilj: dogradnja skladišta
na konačnih 700 m2 i zapošljavanje 25 do 30 ljudi što je maksimum i ono što oni smatraju
optimalnim za njihov depo što u dnevnoj isporuci znači 2.500,00 paketa. Razlozi gradnje su
osiguranje dugoročne suradnje s tvrtkom GLS. Zašto Nuštar? Zbog dobre prometne
povezanosti, blizina obilaznice, pristupnih cesta, blizine Vukovara i Vinkovaca, potencijal u
razvoju poslovne zone što nam je važno zbog broja poslovnih partnera koji će kasnije koristiti
GLS za svoje potrebe. Hvala.

Načelnik: vi ste zainteresirani za dvije čestice, 4 000 m2 ?
Gospodin Kuliš: Tako je. Ono što njih čini jedinstvenim je ta franšizna mreža, 19 franšizera
ima u Hrvatskoj, nijedan nema dva depoa, da bi konkurentnost bila veća, uspješnost isporuke
u danu im je 98%.
Gospodin Pap: uvjeti zaposlenja?
Gospodin Kuliš: B kategorija, normalni ljudi i da poznaju teren
Gospodin Pezić: u startu nam je bitno da imamo barem 7 onih koji imaju iskustvo.
Načelnik: hvala vam na prezentaciji.
Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje:
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Prihvaćeni dnevni red glasi:
1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Točka 1. Aktualni sat
Načelnik: Pozdravljam nazočne vijećnike. Svakako podržavam ovu priču, svatko tko želi
raditi je dobrodošao u Općinu. Mi moramo vidjeti s njima jesu li oni svjesni toga, mi ako
to njima damo za kunu odnosno ako ta čestica vrijedi od porezne uprave 150,00 kn da je
to potpora male vrijednosti, znači oni ne mogu dobiti dalje investicije, pomoći od države.
Od prošle sjednice smo se prijavili na jedan natječaj, to je Mjera 8.5.2. – Uspostava i
uređivanje poučnih staza i vidikovaca te ostale manje infrastrukture. Projekt je bio
700.000,00 kn, najava je da nije bilo dovoljno prijavljenih, tako da smo najvjerojatnije na
tom natječaju prošli. Priređujemo projektnu dokumentaciju za parkirališta koja ćemo raditi
u Općini Nuštar i za ceste koje namjeravamo raditi. Na zahtjev voditeljica projekta
„Zaželi“ imali smo prijem kod predsjednice RH, 26.01.2019. godine. Predsjednik je rekao
da je održana telefonska sjednica jer smo bili u „zajnotu“ s vremenom. Proveli smo
natječaj za referenta-komunalnog redara, prijavila su se četiri kandidata. Za komunalnog
redara je odabran Željko Horvat koji će biti prijavljen u JUO na probni rok u trajanju od 3
mjeseca kad prođe žalbeni rok od 8 dana. Od Crvenog križa smo dobili paketiće socijalne
pomoći koje smo podijelili korisnicima ZMN-e. Proveli smo drugi postupak za projektnu
dokumentaciju za Dvorac, stigla nam je jedna ponuda iz Zagreba i trebamo sklopiti s
njima ugovor. Reciklažno dvorište je trebalo biti do 17. siječnja gotovo, zbog vremenskih
uvjeta smo zatražili produženje roka od Ministarstva, odobreno nam je do 16. svibnja. Na
reciklažnom je postavljena ograda, zidaju se zidovi za građevinski otpad ako vrijeme

dozvoli da se asfaltira reciklažno bi trebalo kroz mjesec dana biti gotovo. Za vrtić natječaj
je bio raspisan u kolovozu, dvoumili smo se oko prijave, postavili su rok da do 01. ožujka
vrtić mora biti gotov, zima je potrajala, nažalost radovi neće završiti dotada. Poslali smo
zahtjev Ministarstvu demografije za produženje roka, čekamo da nam to odobre i da
nastavimo s radovima. To je to uz svakodnevne upite i razgovore s mještanima. Hvala
vam.
Gospodin Suton: što je sa željezničkim prijelazom Mlačuge?
Načelnik: Prije 10 dana sam poslao dopis HŽ infrastrukturi – oni nazovu jednom
mjesečno i traže da se potpiše dokument gdje ja bezobrazno odgovaram: koliko puta se taj
dokument mora potpisati jer nije već jedanput potpisan?! Rekao sam da neću potpisati jer
se nisu prilagodili projektnom dokumentacijom našem prostornom planu, nisu u projektnu
dokumentaciju stavili izgradnju pristupnih cesta, sljedeći put vam mogu pokazati dopis.
Zatražili su da se dođe na razgovor u Zagreb, na što nisam pristao, tražio sam da oni
dođu ovdje, jer smo već dva puta bili u Zg i oni su stalno obećavali, gospodin Škorić,
predsjednik uprave Hrvatskih cesta će potpisati dokumentaciju, od toga nema ništa.
Gospodin Suton: jel mogu oni ići u izgradnju bez potpisa Općine Nuštar?
Načelnik: mislim da mogu jer to je strateški projekt RH, volio bih da do toga nije došlo.
Žao mi je što se, kada se radila projektna dokumentacija Općinu nije kontaktiralo,
gospodin Željko je upućen u neke stvari. Zadnji put kada smo bili u Zagrebu nama je
rečeno: „Projekt kreće s izgradnjom u 9. mjesecu“, 9. mjesec je prošao, oni nisu ništa
radili, navodno još dograđuju tu projektnu dokumentaciju, a mi kad smo tražili neke
izmjene rečeno nam je da ne može da je projekt gotov. Ugovor je potpisan u Vinkovcima
kad je Polet potpisivao ugovor za autobus, ali ništa se ne događa. Oni su rekli da ne može
biti 2 km prijelaz od prijelaza, što je s kolodvorom odnosno prijelazom na Slaviju?! Tamo
nema 2 km. Ima li 2 km od Slavije do Žankovca?! To se ništa ne zna.
Gospodin Žeko: imam komentar, zadnji put g. Stanković nije bio tu, sada je došao. Ja to
nisam vidio, meni je rođak to skinuo s facea, papir: „Nuštar nikad nije pao, on to samo
spava“ pa je bilo komenatara g. Velića i g. Stankovića. Gospodin Stanković podržava
gospodina Velića i kaže: „da se normalnom čovjeku smuči“. Dakle mi smo ovdje
nenormalni, osim Velića. Zašto vi dolazite na sjednicu ako se vama muči od svih 14
vijećnika?! Nemojte dolaziti, ponižavati vijećnike, pisati neistine. Gospodine Stankoviću,
vi ste dobrodošli ovdje, ali ja vas molim nemojte ove nebuloze pisati o svojoj Općini i
nemojte moje ime spominjati ni u pozitivnom ni u negativnom smislu.
Predsjednik vijeća: gospodin Željko je na sjednici, ali kao predsjednik vijeća ne dajem
nikome osim vijećnicima pravo da komentiraju. Mi smo izabrani ljudi ove Općine,
moramo nekada takve stvari trpjeti.
Gospodin Suton: ja mogu gospodina Žeku saslušat, a ne moram. Mi ne možemo zabraniti
čovjeku da ovdje sluša i poslije toga piše, on ima pravo napisati štogod hoće ako to
nekoga ne vrijeđa.
Gospodin Žeko: rekao sam da on ima pravo doći, samo sam rekao da ne piše neistine i da
vrijeđa.
Gospodin Mudnić: cesta Meso-rad? Znamo da ste morali intervenirati, spašavati kamion.
Drugo pitanje: parking groblje?
Načelnik: Rade se projektne dokumentacije za parkinge, parking na cerićkom groblju,

parkinzi u Nuštru. Cerićko parking groblje je trenutno na ishođenju kojekakvih
suglasnosti i ja se nadam da će kroz mjesec, dva biti ishođena projektna dokumentacija.
Meso-rad neću ni komentirati, potpisan je aneks ugovora, do 31.04. moraju biti gotovi
radovi, vrijeme kad dozvoli idemo u izvođenje radova.
Gospodin Pap: jel se može marinačka voda poslati na analizu ili ispred Općine da se traži
analiza, netko stručan da izađe na teren?
Načelnik: primio na znanje, pokušat ćemo napraviti što se može. Odrađena je
revitalizacija zdenca, neki dan smo dobili dopis da se napravi sastanak u svezi marinačkog
zdenca. S Josipom sam već razgovarao o tome. Bio sam u službi iza veterinarske stanice,
oni ispituju samo vodu na teške metale, ako se želi kompletna analiza vode mora se
odnijeti u Osijek.
Gospođa Popović: uzorkovanje ne možemo mi obaviti, to mora biti stručna osoba, već
smo razgovarali da bi bilo dobro da Općina to zatraži, a oni da izađu na teren. Predlažem
da mi kao Općina pozovemo Osijek da napravi analizu vode u cijeloj Općini. Jesmo li mi
dobili neku informaciju od Vodovoda o nekom zamućenju?
Načelnik: Kadgod se nešto dogodi kontaktiramo Vodovod, oni njih pošalju na teren i radi
se nešto. Večeras sam došao u Općinu, čovjek me nazvao, kaže da je mutna voda u
Križnog puta, htio sam provjeriti što je i tražim broj tog distributivnog centra, novosti.hr
su danas pustile obavijest da će biti zamućenje vode u Nuštru od glavne ulice do kraja jer
se radi priključak na reciklažno dvorište, a nas kao Općinu nisu obavijestili.
Gospođa Popović: jel možete vi još jednom zatražiti da nas informiraju kad su takve
situacije da mještani znaju o čemu se radi?
Gospodin Mrkonjić: Bilo je, prije dva tjedna su poslali obavijest, mi smo stavili na
stranicu Općine međutim zbog lošeg vremena nije obavljeno tada.
Točka 2. Odluka o komunalnom doprinosu
Gospodin Ivanković: ja vas pozdravljam. Iznosi su ostali jednaki kao što su izglasani na
vijeću, samo je sada usklađenje Odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu,
To smo dužni do današnjega dana usvojiti isto kao i komunalnu naknadu. Dobili ste svi i
vidjeli, većina stvari je izvučena iz Zakona, jedino iznosi. Ostali su svi jednaki jedino je
načelnik rekao da u Marincima smanjimo za obiteljsko stanovanje objekte na 9 kn po m3
da bude razlika između Nuštra i Cerića.
Gospodin Žeko: Najbitnije mi je da komunalni doprinos ostaje isti. Vi znate da je to
izvorni i namjenski prihod Općine, koristi se za održavanje infrastrukture. Ono što sam
primjetio, jako malo se gradi u Općini Nuštar. Drago mi je da je načelnik to podijelio u
dvije zone. Prihodi 2015. god.– 40.000,00 kn, 2016. god.- 55.000,00 kn, 2017. god.53.000,00, 2018. god. – 33.000,00 za 6 mjeseci x 2 to je tu negdje, jako se malo gradi.
Ono što mi je drago vidim da je to u 24 obroka, međutim prva rata mora biti 30% od
iznosa, ja sam tu računao pa molim gospodina Ivankovića da mi kaže kuća 10x10 koliko
je to otprilike i koliko je novaca?
Gospodin Ivanković: Prosječno kuće na području su negdje oko 500-600 m3, mi to ne
izračunavamo, dobijemo projekt od projektanta po 11 kn, to je 6.600,00, 30% je 1800,00 i

nešto kuna je prva rata.
Gospodin Žeko: Predložio bih ako može da tih 30% uđe u tih 24 mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku o komunalnom doprinosu na glasovanje:
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 3. Odluka o komunalnoj naknadi
Gospodin Ivanković: Iznosi ostaju jednaki kao što su i bili. U 11. mjesecu smo na Vijeću
donijeli vrijednost boda, ovdje su samo koeficijenti koji nam trebaju za izračun naknade, sve
vrijednosti ostaju jednake. Komunalnu naknadu imamo mislim jednu od najnižih u RH, tih 15
lipa po m2.
Gospodin Milić: jel svi plaćaju ove komunalne naknade, npr. u Marincima pola kuća je
prazno?
Gospodin Ivanković: podmiruju svi. Opomene i rješenja pred ovrhu šaljem svake godine
negdje u 12. mj. Ove godine sam poslao taktički 28.12. da se krenu dijeliti od 02.01. U
mjesec dana je sjelo nekih 60.000,00 kn, s tim da oni koji su na rate to će biti ukupno nekih
130.000,00 plaćeno od otprilike 300.000,00 kn duga za područje cijele Općine.
Gospođa Wild: mogu li doći pitati, vidjeti za jednu konkretnu kuću, plaća li se komunalna
naknada? Zanima me s obzirom da je to kod moje mame, to je zapušteno i prije sam
prijavljivala, to nitko ne održava, konkretno prezime Kozić.
Gospodin Ivanković: Svi koji su uvedeni plaćaju, ta kuća nije uopće za stanovanje, moraju
postojati neki osnovni uvjeti, priključak struja, voda. Komunalni redar bi morao izaći na teren
i vidjeti.
Gospodin Milić: Milence gdje je Pap Ivica, on ne živi tu, s te kuće pada crijep, može li tu
Općina što učiniti?
Načelnik: Ne može. Pokušao sam ga nazvati, mi ne smijemo ući u privatno vlasništvo, mora
biti suglasnost vlasnika objekta, on nas može tužiti ako očistimo na svoju ruku, možemo se
jedino uknjižiti kao teret da on kuću ne može prodati.
Gospođa Popović: Imamo li oslobođenih od plaćanja komunalne naknade?
Načelnik: korisnici ZMN-e bi mogli biti, ali moraju podnijeti zahtjev početkom godine da
budu oslobođeni.
Gospodin Ivanković: nisu oslobođeni nego mi plaćamo umjesto njih.
Načelnik: ima onih koji nisu korisnici ZMN-a, ali ne plaćaju komunalnu naknadu.
Gospođa Wild: jel se njima može sjesti na plaću?
Načelnik: može ići ovrha, ali mi smo bili fer pa smo poslali opomenu pred ovrhu i onda su se
oni javili i pokušavaju se nagoditi odnosno traže na rate i mi svima njima damo na rate, ali
neki podnose prigovor da je otišlo u zastaru.
Gospodin Žeko: Drago mi je da smo ostali na istom što se tiče komunalne naknade. Prihodi
naše komunalne naknade su u prosjeku od 2015. do 2018. god. oko 300.000,00 kn i kad sam
ja to malo preračunao došao sam do zaključka da nam fizičke osobe uredno plaćaju, a pravne
da malo štekaju. Mi u Općini Nuštar imamo 1881 obveznika plaćanja komunalne naknade,

1825 fizičkih i 56 pravnih osoba. Bilo je pitanja, na uplatnicama dolazi komunalna naknada i
svi misle u mojoj ulici da je to komunalna naknada, a nije. Josip i ja smo preračunali za moju
kuću 9x11 pa smo došli do zaključka da ja mjesečno plaćam 19,20 kn komunalne naknade, a
25,60 kn vodu x 3 to je 57,60 kn komunalne naknade, 76,80 kn slivne vode. Apeliram da
obavijestimo javnost da to ne ide sve u Općinu, kroz Glasnik ako može. Zanima me koliki je
dug pravnih osoba?
Gospodin Ivanković: najveći pravni dužnik je bio Auto „Čuljak“, upisao sam se u stečajnu
masu, dobili smo 1.800,00 kn od 230.000,00 duga, 1.800.00 smo podijelili Hrvatske vode i
Općina i s njim smo na nuli, nakon toga dužnik je bio Mato Šuker sa svojih pet trgovina, on je
od 31.12. na nuli, imamo jednoga 10.000,00 kn za trgovinu, ali on je uzeo na rate, platit će
tijekom godine, velikih dužnika nema.
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku o komunalnoj naknadi na glasovanje:
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.

Sjednica je završila u 20.25 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
___________________

