
 

 

 

 

 

KLASA: 008-01/19-02/27-1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar,  18. ožujka 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 18. ožujka 2019. godine s početkom u 19.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, 
Pozivom, KLASA: 008-01/19-02/27 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 12. ožujka 2019. 
godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. DARKO ČULJAK 
2. JOSIP PAP 
3. DARIO NOVAK 
4. MARTINA JOZIĆ 
5. MATEJ VRSELJA 
6. IVAN MILIĆ 
7. IVAN ŽEKO 
8. NEDELJKO MUDNIĆ 
9. TOMISLAV VELIĆ 
10. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Sjednici nisu nazočiili:  

1. IVICA GILJA 
2. ZDRAVKO SESAR 
3. KATARINA POPOVIĆ 
4. KLAUDIJA WILD 
5. MARINKO SUTON 

 
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. 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne 
vijećnike, predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s  21. sjednice na 
raspravu. 
 
Gospodin Žeko: pozdravljam sve prisutne. Zapisnik korektan, podržat ću ga, međutim na 
stranici 6. točka 2. Odluka o komunalnom doprinosu, predložio da tih 30% uđe u 24 mjeseca, 
zanima me je li to ušlo ili je ostalo po starom? 
Načelnik: to je sigurno u Odluci o komunalnom doprinosu ušlo u tih 24 mjeseca. 
 
 
 Predsjednik vijeća daje zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća na  glasovanje: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

 
                                                 Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

Gospodin Velić: s obzirom da 7. točka dnevnog reda pretpostavlja i raspravu o mjesnim 
odborima, predlažem da se odgodi do sljedeće sjednice i da budu pozvani predsjednici 
mjesnih odbora. 
Načelnik: slažem se, bilo bi dobro da su došli predsjednici MO, jedan je tu. Nažalost, MO 
osim Cerićkog MO ne znam da se sastaju. Od nijednog MO u 4 godine mandata nemam 
nijedan zapisnik. 
Predsjednik vijeća: Predlažem dopunu dnevnog reda s 4 dodatne točke: 
8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Nuštar 
 9. Prijedlog Programa razvoja stambeno-servisne zone Nuštar 
10. Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u stambeno-servisnoj zoni Nuštar 
11.  Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Nuštar 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 2 

 
Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju  ravnateljice Predškolske ustanove „Vrtuljak“ u 

Nuštru 
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Odluke o cijeni vodnih usluga 



4. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za pružni prijelaz Mlačuge 
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za 

rješavanje stambenog pitanja na području Općine Nuštar 
6. Prijedlog Programa mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području 

Općine Nuštar 
7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nuštar 
8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Nuštar 
9. Prijedlog Programa razvoja stambeno-servisne zone Nuštar 
10. Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u stambeno-servisnoj zoni Nuštar 
11. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Nuštar  

 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Načelnik: Pozdravljam nazočne vijećnike. Natječaji na kojima smo prošli su pri samom 
završetku. Čekamo tehničke preglede, uporabne dozvole za Ulicu kralja Tomislava i 
reciklažno dvorište kako bi mogli poslati izvješća Fondovima i dobiti povratna sredstva. U 
Ceriću smo odradili Ulicu V. Lisinskog, u Marincima Ulicu bana J. Šokčevića s 
drobljenim asfaltom. U pripremi je lenija prema Lovačkom domu u Nuštru. Za vrtić u 
Nuštru nam je istekao rok za izgradnju, tražili smo produženje rokova zbog uvjeta. 
Zamjenik ministra demografije, uputio nas je na administratore kojima smo se obratili i 
dostavili traženu dokumentaciju i trebali bi dobiti produženje do rujna odnosno listopada. 
Tim produženjem nećemo morati izmještati djecu iz vrtića. U pripremi je prekogranična 
suradnja s Mađarskom za dvorac. Tražimo partnera u Mađarskoj koji će moći sufinancirati 
svoj dio 15%. Iznos projekta  na koji se možemo prijaviti je 1.700.000,00 eura. U suradnji 
s Hrv. Cestama radi se izrada Idejnog i glavnog izvedbenog projekta za rekonstrukciju 
križanja državne ceste DC 55 i županijske ceste prema Marincima, radi se projektna 
dokumentacija za kružni tok, kroz mjesec dana dobivamo novi digitalizirani semafor u 
centru. U izradi je projektna dokumentacija za parking u Nuštru od Doma kulture do 
semafora odnosno parking ispred Općine. Parkiralište ispred cerićkog groblja je u fazi 
suglasnosti JPT-a. Odrađena je ograda na cerićkom groblju, postavljena je strana prema 
Nuštru, a za stranu prema mrtvačnici čekamo elemente kako bi ju završili. Cesta prema 
Mesoradu se napokon počela raditi,  jedino se hidranti moraju izmjestiti. U Ceriću smo 
posadili još stabala. Na Središnjem državnom uredu za šport, prijavili smo dva projekta, 
jedan za NK „Nosteria“-33.000,00 kn, drugi za NK „Mladost Cerić“-816.000,00 kn. 
Danas smo dobili od njih odgovor da nam projektant da očitovanje da ne treba 
građevinska dozvola. Na Ministarstvo regionalnoga razvoja, prijavili smo izmjene 
stolarije na Domu kulture i cestu prema Mesoradu - ako prođemo na Ministarstvu 
regionalnoga zašto trošiti proračunska sredstva. Na natječaju ministarstva graditeljstva 
prijavili smo cestu prema reciklažnom dvorištu i izmjenu led rasvjete u Ulici bana Jelačića 
i Hrvatskih branitelja. Prošao nam je projekt Vodospreme u Nuštru i Regionalni vodovod 
za Marince dužine 5 000 m. Išlo se prema Hrvatskim vodama i na Fondove. Zvali su me iz 
Vodovoda da mi kažu da su Hrv. vode odobrile financiranje projekta u iznosu od 80%. 



Projekt je nekih 11.000.000,00 kn, općinski dio bi bio 20%. Moje pitanje je bilo: što je s 
onom pričom da idemo na fondove EU? Ako prođu onda će biti manje sufinanciranje. Dva 
dana iza toga zovu, prošao je projekt na Fondovima EU. Problem – to je 100% 
financiranje, Vinkovački vodovod dobiva samo avans u iznosu 20/30% i oni moraju 
odraditi cijeli projekt do kraja kako bi povukli sredstva koja su uložili. Vinkovački 
vodovod priprema izradu projektne dokumentacije za aglomeraciju (Nuštar, Cerić, 
Marinci, Jarmina, Markušica i Tordinci), procjenjena vrijednost projekta je 9.000.000,00 
kn, iznos sufinanciranja za projektnu dokumentaciju je 15%. Na objavljeni natječaj 
Nacionalne zaklade, prijavili smo se s Projektom programa revitalizacija prostora u 
javnom vlasništvu s 2.000.000,00 kn. Izradili smo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom. Općina Nuštar dobila je zamolbu od UDVDR-a, traže 20 m2 općinskog zemljišta 
kako bi se mogli prijaviti na natječaj Ministarstva branitelja za izgradnju 15 m svjetlećeg 
križa, imaju obećanje ministra Medveda da će dobiti 60.000,00 kn za taj križ. Na prošloj 
sjednici sam rekao da smo se prijavili na Natječaj za provedbu tip operacije 8.5.2. 
Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Neslužbeno 
je bilo da ima jako malo prijava i da smo prošli na natječaju. Stiglo je službeno da je 
administrativna obrada zaprimljenih prijava u tijeku, konačno stanje će biti poznato tek po 
završetku obrade i objave rang liste. 
Gospodin Pap: otkuda ide Regionalni vodovod i je li dovoljan za cijele Marince? 
Načelnik: 5 032 m do ulaska u Marince, do vaše crpne stanice. Našom aglomeracijom će 
biti obuhvaćena i odvodnja i dovod vode i izmjena mreže. 
Gospodin Velić: javilo mi se nekoliko zaposlenika Monosteriuma da su dobili opomene 
pred otkaz i da se nad njima vrši mobbing. Tražili su sredstva za rad. Napominjem, znam 
samo jednu stranu medalje. 
Načelnik: Alen Dakić i Ivan Dolić su došli kod mene. Oni nemaju majstorski ispit i 
prijavljeni su u gospodarsku komoru da idu na polaganje ispita u Viroviticu. Dakiću je 
ovo treće polaganje, Doliću prvo, ispit košta 3.300,00 kn i oni su dobili ugovor u kojemu 
je navedeno da u slučaju da polože ispit ne smiju napustiti firmu 3 god., ako ju napuste u 
tom roku moraju platiti tih 3.300,00 kn, isto vrijedi i ako ne polože ispit. Oni su došli reći 
da neće potpisati taj ugovor, a direktor ih navodi na aneks ugovora iz 2015. god. kojega 
oni tvrde da nisu potpisali.  Dakić se žalio da nema četku, nazvao sam firmu i rečeno mi je 
da imaju alat. 
Gospodin Mudnić: raspored sredstava športskim udrugama, u kojoj je fazi? Zanima me 
isključivo zbog NK „Mladosti“ iz Cerića. 
Načelnik: u petak je Povjerenstvo pregledalo dokumentaciju, imamo četiri nova korisnika 
sredstava, doznačili su mi njihove kriterije, na meni je da prihvatim i odlučim o isplati 
sredstava, a o mojim daljnjim aktivnostima će te biti obaviješteni putem web stranice 
Općine Nuštar. 
Gospodin Žeko: sve je to lijepo, ali bih ja volio da krenemo odavdje s inicijativom, a to je 
sportska dvorana, zajedno sa školom i županijom. Drugo, molio bih da se pregledaju 
dječja igrališta prije okupljanja djece. Kod mene postoji 5 platana, jedna platana je skroz 
iznutra izgorila iz tog okorka je izrasla jedna grana 15/20 m, u slučaju vjetra ona može 
pasti na cestu, a tamo je odbojka na pijesku, tamo se djeca igraju, smijemo li mi to dirati 
ili ne, ako može komunalni redar izaći da to pogleda. Načelnik je donio Pravilnik o 



sufinanciranju udruga i tu je navedeno što mi kao Povjerenstvo moramo odraditi, mi smo 
to odradili pa bi ja molio pravnicu da mi objasni što znači članak 21. Pravilnika? Citirat ću 
ga. Ne morate danas odgovoriti. 
Gospodin Milić: staza Hrvatskog vojnika, jel se planira ove godine? Prije Dana Općine 
vjetar je odnio tablu s natpisom „Općina Nuštar“ načelnik je rekao da je dana u izradu, 
prošlo je već pola godine, table nema i ova druga tabla Marinci da se nadopiše samo. 
Načelnik: staza će svakako biti rađena, prošle godine smo ostali bez sredstava, rade se 
nove table, takva ista tabla će ići i na ulasku u Marince. Natpis Marinci na tabli Vukovar-
Bogdanovci, nisam pitao, mogu postaviti upit Hrvatskim cestama, to je pod njihovom 
ingerencijom, ujutro šaljem dopis. 
 

Točka 2. Rješenje o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove „Vrtuljak“u 
Nuštru 
 
Načelnik: početkom godine smo raspisali natječaj, ravnateljici Jasni Zovko je istekao 
mandat od 4 godine, ona je bila jedina koja se prijavila. Upravno vijeće vrtića je odlučilo 
da Jasna dobije novi mandat od 4 godine, stiglo je rješenje na Općinsko vijeće da ga 
potvrdi. 
Gospodin Žeko: je li to bila jednoglasna odluka Upravnog vijeća? 
Predsjednik vijeća: Jednoglasna. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 

 
''ZA'' – 10 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Rješenje je usvojeno jednoglasno. 

 
 
Točka 3. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Odluke o cijeni vodnih usluga  
 
Načelnik: formalna točka, u cijenu vodnih usluga dodaju se: Komletinci, Privlaka, Slakovci, 
Srijemske laze i Grad Otok, da prihvatimo kao suvlasnici Vinkovačkog vodovoda. 
Gospodin Žeko: zanima me samo poskupljuje li voda za naše građane? Odluka stupa na snagu 
01. veljače 2019. godine? Ona je već stupila na snagu, a mi dajemo suglasnost?! 
Načelnik: voda nije poskupila. 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 1 

 
Odluka je usvojena većinom glasova. 



 
 
 
 
Točka 4. Odluka o imenovanju Odbora za Pružni prijelaz Mlačuge  
 
Predsjednik vijeća: imali smo sastanak, načelnik nije potpisao nikakav dokument da se slaže 
sa zatvaranjem pružnog prijelaza. Temeljem toga, želimo osnovati Odbor kako bi još jednom 
pregledali dokumentaciju i napravili platformu za daljnju „borbu“ ako ikako možemo da taj 
pružni prijelaz ostane i da se nađe najbolje rješenje za ljude koji žive na Mlačugama. 
Načelnik: ja sam potpisao posebne uvjete za elektrifikaciju i modernizaciju, zadnju godinu 
dana od HŽ infrastrukture sam dobio 5 ili 6 dopisa da potpišem suglasnost, zvala je i  
ministrica Žalac, idemo s Odborom, nećemo odustati. 
Gospodin Velić: smije li država izvlastiti jedinice lokalne samouprave? Ako mi ne damo 
suglasnost, prema Zakonu se ne može raditi. 
Načelnik: oni nisu ishodili građevinsku, imaju lokacijsku dozvolu. U zadnjem dopisu kojega 
su oni uputili, javni uvid je bio 15.08.2015. god. u Zagrebu. Nitko od pozvanih stranka nije 
došao. 
Gospodin Žeko: mi od toga ne smijemo odustati. Imamo Odbor za izbor i imenovanja, bilo bi 
dobro da su se sastali i predložili nešto. Mislim da bi oni koji su tu priču započeli: Briševac, 
Vištica i Čorluka  trebali biti u tom Odboru. 
Predsjednik vijeća: Jedan je tu, ostala dvojica su se zahvalila. Iščitao bih prijedlog članova 
Odbora. Za članove Odbora za Pružni prijelaz Mlačuge imenovani su: Hrvoje Drinovac 
(općinski načelnik), Ivan Žeko (vijećnik), Zdravko Sesar (vijećnik) , Mato Šarčević 
(poljoprivrednik), Ivan Čorluka (žitelj kvarta Mlačuge) Ante Orlovčić (žitelj kvarta Mlačuge), 
Antun Ponoš, Damir Skoko (žitelj kvarta Mlačuge) i Dario Novak (predsjednik Općinskog 
vijeća) 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
Točka 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za 
rješavanje stambenog pitanja na području Općine Nuštar  
 
Načelnik: amandman gospodina Čuljka, 20.000,00 kn mladim obiteljima koje će se nastaniti 
na području Općine Nuštar, moramo imati Povjerenstvo. Bilo bi dobro da se u Povjerenstvo 
imenuju osobe iz sva tri naselja. 
Gospodin Velić: jesu li to plaćena Povjerenstva? 
Načelnik: Ne. 
Gospodin Žeko: opet bi se trebao sastati Odbor za izbor i imenovanja i to predložiti, iz 
Marinaca predlažem gospodina Milića. 
Predsjednik vijeća: klub nezavisnih vijećnika je dao prijedlog članova Povjerenstva. Imenuje 
se Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja na području 
Općine Nuštar u sastavu: Ivan Žeko-predsjednik, Darko Čuljak-član (Cerić), Josip Pap-član 



(Marinci) 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
 
Točka 6. Program mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine 
Nuštar 
 
Gospodin Žeko: Pročitao sam Program, sve tu dobro piše, samo ima jedna stvar u koju nisam 
siguran,radi se o kupovini zemljišta. Možda bi bilo dobro staviti klauzulu da u roku od 5 ili 7 
godina izgradi taj objekt i kako će se on prijaviti na adresu na gol plac? 
Predsjednik vijeća: Povjerenstvo može u suradnji s načelnikom, pročelnicom i s vijećem to 
doraditi i izmijeniti, bitno da donesemo tu mjeru. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Program je usvojen jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nuštar 
 
Načelnik: mandat MO je krenuo 2015. godine, sudjelovao sam u radu MO 2 godine, nažalost, 
nijedan zapisnik od nijednog MO. Predsjednici MO primaju naknadu od 500,00 kn. Nas 
čekaju izbori za MO u svibnju. Nas MO koštaju od 180.000,00 do 200.000,00 kn. Neću reći 
da ne rade pogotovo MO Cerić. Od 2017. god. MO Nuštar se nije nijednom sastao, ne idemo 
da ikoga ukinemo, mandat im je na isteku. Gdjegod u Općinama ima više MO, svi idu na 
gašenje. 
Gospodin Velić: nedavno sam čuo da ljudi dobiju novce za to, nejasno mi je da netko za nerad 
može primati rad. Zato sam predložio da tu budu gospodin Nedoklan i gospodin Kiš. 
Predlažem da se MO ne ukidaju, ali da nema naknade. Naročito govorim o Mjesnom odboru 
Cerić koji ipak radi. 
Gospodin Mudnić: MO Cerić čine 4 člana i 3 koja ne dolaze. MO Cerić je imao više od 100 
sjednica. Kapitalna mjera koju je MO donio je kružni tok, ograda oko škole, čini  i se i 
ambulanta. Napravili su 50ak radnih akcija. Što se tiče naknade, mome predsjedniku MO Ivi 
Nedoklanu, sigurno nije problem. Ja sam protiv ukidanja tog MO jer je on zaista 
konstruktivan i puno je donio Ceriću. 
Gospodin Velić: grube riječi se nisu odnosile na HDZ Cerić i MO Cerić već na HDZ Nuštar i 
HDZ Marinci, zbog Vašeg djelovanja sam za to da MO ostanu. 



Gospodin Milić: slažem se da ne treba naknada. Nas trojica se svaku subotu/nedjelju 
sastanemo i razgovaramo o problemima, netko mora voditi brigu. 
Gospodin Velić: načelnik je rekao da vaš i nuštarski MO nisu ništa radili od 2017. god, vi ste 
šutjeli na to. Ako vi radite , ja se ispričavam.  
Načelnik: kružni tok u Ceriću, zajedno s predsjednikom MO Cerić odlazim u Županiju na 
dogovor za kružni tok, znači ne možemo reći da je to MO napravio, ograda na školi, škola je 
čija, tko je financirao? 
Mudnić: Županija 
Načelnik: zgrada MO, zgrada ambulante, čije je vlasništvo? 
Gospodin Mudnić: Tko je otišao po novce, čija je bila inicijativa? Cerićka. Ograda parking 
groblja je ideja MO od prije 3 godine, sad se tek realizira. 
Načelnik. Nisam rekao da ne radite, ali štogod se odradi u Ceriću vi ćete reći da na prijedlog 
MO. 
Gospodin Mrkonjić: svi radimo za dobrobit sela, nema smisla kititi se tuđim perjem, 
pohvaljujem rad MO Cerić. 
Gospodin Srednoselec: gdje bi se uložili ti novci ako se ukinu MO? Moj prijedlog je da se 
ulože u našu školu i da se riješe crkvena dvorišta. 
Načelnik: Ako se ukinu, možemo dati za djecu, za demografsku mjeru, svakako za školu. 
Gospodin Žeko: odluku o MO je donio HDZ, kao i odluku o plaćanju MO, osobno mislim da 
je zakonodavac dobro predvidio MO, gradonačelnici većih gradova odlaze po savjet u MO 
prije proračuna da vide što će raditi. Zagovornik sam MO, ali da oni ispunjavaju svoju 
zadaću. 
Gospodin Čuljak. Podržavam gospodina Velića da to bude volonterski rad. 
Načelnik: iz sva tri naselja imamo zastupljene vijećnike s kojima mještani također mogu 
razgovarati, za gradove je logično da imaju MO, a mi smo toliko mali i sve nas je manje.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 5 
''PROTIV'' – 4 

''SUZDRŽANI'' – 1 
 

Statutarna odluka nije usvojena. 
 
Točka 8. Program razvoja Stambeno-servisne zone Nuštar 
 
Načelnik: dečki iz GLS-a su zainteresirani za kupnju dvije čestice, morali smo poštivati 
proceduru, izvesti sudskog procjenitelja koji će procijeniti vrijednost tih čestica. Morali smo 
napraviti Program razvoja Stambeno-servisne zone Nuštar kojim su određeni kriteriji, gdje bi 
išli na umanjenje cijene kako bi se uskladili s tom njihovom ponudom koja je glasila 
40.000,00 kn po jednoj čestici. Program je smjernica i za prodaju drugih čestica. Raspisali bi 
otvoreni natječaj da stoji skroz dok se čestice ne prodaju. Moramo imati Povjerenstvo koje će 
pregledati dokumentaciju. 
Gospodin Velić: ne vidim ovdje osiguranje? To je dosta bitno. 
Načelnik. Zamolili su nas Bjanko zadužnicu jer ako se mi njima uknjižimo na teret, oni neće 
moći dignuti kredit. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 



''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Program je usvojen jednoglasno. 

Točka 9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Nuštar 
  
Predsjednik vijeća: iščitao bih imena ljudi koje smo predložili za članove toga Povjerenstva. 
Za članove Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar imenovani su: 
Drago Mrkonjić – predsjednik, Dario Novak – član, Josip Ivanković – član. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
 
Točka 10. Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Stambeno-servisnoj zoni Nuštar 
 
Načelnik: u prošloj točki sam povezao i jedno i drugo, sve što je u natječaju to je i u 
Programu. Tomo, što se tiče osiguranja, to sve možemo regulirati ugovorom. 
Gospodin Velić: meni je posebno stalo do te Stambeno-servisne zone, nezadovoljan sam što 
dobivamo buntove papira tek sada i ne želim sudjelovati u raspravi. 
Načelnik: je li moguće ako ne želite dobivati buntove papira da dobijete e-mailom materijale? 
Tko god želi e-mailom dobivati materijale, nama je lakše. 
Gospodin Velić: može, meni sve šaljite e-mailom. 
Općinski vijećnik Tomislav Velić je napustio sjednicu u 21.30 sati. 
Načelnik: s natječajem idemo danas, kako bi ga mogli objaviti u Vinkovačkom listu u petak. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Točka je usvojena jednoglasno. 
 
 
Točka 11. Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nuštar 
 
Načelnik: ova Odluka se odnosi općenito na nekretnine koje imamo, imamo dosta nekretnina 
koje smo naslijedili i koje su u našem vlasništvu. Bez ove Odluke mi ne možemo raspolagati s 
njima. 
Gospodin Žeko: Sve ću podržati, ali nemojte da sada moram čitati 20 stranica. 

   



 
 
 
 

  Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.35 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 
 

_____________________                                                                      ___________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


