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KLASA: 008-01/14-02/130-1 

URBROJ: 2188/07-14-02/03 

Nuštar, 15. travanj 2014. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 15. travnja 2014. godine s početkom u 19,00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom, 

Klasa: 008-01/14-02/118, Urbroj: 2188/07-14-02/03 od dana 09. travnja 2014. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   NEDELJKO MUDNIĆ 

4.   STJEPAN LOVRIĆ  

5.   DRAŽEN KALAICA 

6.   GORAN BANOŽIĆ 

7.  DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

8.  ZORAN ALPEZA 

      9.  MARIO ŽOKVIĆ 

      10. IVAN NEDOKLAN 

      11. JOSIP SREDNOSELEC 

      12. IVAN MILIĆ 

      13. KRUNOSLAV ŠARIĆ 

      14. IVO MILIĆ 

 

 

Sjednici nije nazočio: 

      1. ŽELJKO SESAR 

 

Osim vijećnika sjednici su nazočili: 

1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar 

2. JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno-financijske poslove 

Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur 
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Predsjednik Općinskog vijeća je dao na usvajanje predloženi dnevni red. Budući da nije bilo prigovora 

i nadopuna dao je dnevni red na usvajanje: 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 3 glasA 

''SUZDRŽANI'' – 1 glas. 

 

 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat, 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i 

rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine 

4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Predškolske ustanove „Vrtuljak“ 

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Predškolske ustanove „Vrtuljak“ 

6. Donošenje Odluke o koeficijentima radnika u Predškolskoj ustanovi „Vrtuljak“ 

7. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za 

razdoblje od stupanja na dužnost do 31. prosinca 2013. godine 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

9. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 

10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2013. godini 

11. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2013. godini 

12. Donošenje Pravilnika o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija općine Nuštar 

13. Donošenje Odluke o davanju k.č.br. 1419 k.o. Nuštar na korištenje Lovačkoj udruzi „Sokol“ 

Nuštar 

14. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća 

općine Nuštar i imenovanje novih članova 

15. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za proračun i financije i imenovanje novih 

članova 

16. Donošenje Odluke o razrješenju članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarne 

nepogode i imenovanje novih članova 

17. Donošenje Odluke o razrješenju članova Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog 

zemljišta i imenovanje novih članova 
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18. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora tvrtke „Monosterium“ d.o.o. 

Nuštar i imenovanje novih članova 

19. Donošenje Odluke o razrješenju članova Povjerenstva za provedbu postupka stipendiranja 

učenicima i studentima s područja općine Nuštar i imenovanje novih članova 

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice 

Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Usvaja se zapisnik sa 9. sjednice 

Općinskog vijeća općine Nuštar. 

Za zapisnik je glasovalo: 
''ZA'' – 11 glasova 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 glasa. 

Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

 

 
Točka 2. Aktualni sat 
Od prošle sjednice vijeća 10. ožujka 2014. godine i dolaskom ljepših dana krenuli smo u uređivanje 

svih naselja u Općini Nuštar. 

 Kao što i sami znate ove godine nema javnih radova, stručno osposobljavanje je upitno i ukida 

se program pomoći u kući za starije i nemoćne osobe. Da bi se trava uspjela donekle pokositi i posaditi 

cvijeće zamolio sam članove nekih Udruga s područja Općine da nam pomognu. 

Od 01. siječnja 2015. ukida se PPDS gdje Općina Nuštar gubi 2.000.000,00 kuna porezna na dohodak 

koji je izvorni prihod Općine. Isto tako, od 01.01.2014. godine novim Zakonom o kupnji nekretnina na 

PPDS ukinuto je oslobođenje od plaćanja PDV-a na kupnju nekretnina.  

 U tijeku je JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih 

kuća, za što smo predali prijavu za dodjelu sredstava od FZOEU te očekujemo rezultate javnog poziva. 

Također, od Vukovarsko-srijemske županije zamoljeni smo za sudjelovanje u izradi Strategije razvoja 

VSŽ, za što je osoba djelatnik Općine određena za sve kontakte. 

 Što se tiče najave ukidanja programa pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama, svi uvjeti 

nisu u potpunosti definirani. Ravnatelji Centara za socijalnu skrb iznose različite podatke od djelatnika 

županije. Upita je mogućnost preuzimanja programa od strane Udruge za starije i nemoćne osobe Budi 

uz mene Nuštar. 

 Dva puta smo imali predstavnike Hrvatskih voda u posjeti te se krenulo u sanaciju kanala 

Ervenica od cerićkog groblja do ulaska u Vuku. Također, raditi će se sanacija kanala između Nuštra i 

Ostrova. Potpisan je ugovor za produženje kanalizacijske mreže u Nuštru i proširenje vodovodne 

mreže jedne ulice u Nuštru. 

 Na skupštini VVK s direktorom Milinkovićem dogovorena je revitalizacija marinačkog bunara 

i do početka ljeta spajanje Nuštra na regionalni vodovod.  

 Nestanci struje, ne samo u Frankopanskoj ulici, nego i u cijelom naselju događali su se zbog 

preopterećenja trafo-stanice. Kod škole je HEP pri mjerenju došao do izračuna da se snaga osigurača 

može smanjiti, što je u potpunosti riješeno.  

 Krenuli smo u legalizaciju 10 općinskih nekretnina. Napravljena je nastrešnica za kombinirku 

kod garaže, radi se u Ceriću u Doli, u Nuštru iza Doma kulture se priprema teren za kirbaj. U tijeku je 

izrada dokumentacije za LED rasvjetu, krenuli smo sa nasipavanjem poljskih puteva u sva tri naselja.  

 I dalje se  podnose zamolbe za jednokratnu pomoć čega više nema, te bih ovim putem zamolio 

vijećnike da ne pomažu mještanima na taj način  da im predaju zamolbe kad se zna da nema isplata. 

Od Centra za socijalnu skrb zatražen popis korisnika zajamčene minimalne naknade, te samo te osobe 

mogu od Općine dobiti pomoć pri stanovanju. 

 Danas smo dobili paketiće od Crvenog križa za korisnike socijalnog programa (25 paketa). 



4 

 

Gospodin Ivan Milić, pitanje za vodu i studenac. Imam prijedlog da svi odemo do Marinaca i da se svi 

uvjerite kakva je voda. Molim da mi se objasni za studenac i koji je spisak ljudi za paketiće za Uskrs. 

Načelnik, što se tiče revitalizaciji zdenca rečeno je da će se dobiti na količini, a ne na kvaliteti. 

Gospodin Milinković je rekao da je nemoćan da ne što da napravi. 

Što se tiče paketića, imamo 60-ak korisnika i probat ćemo naći najugroženije. 

 

Gospodin Josip Srednoselec, kada će biti natječaj za zemlju za zemlju za povrtlare i voćare i kada će 

biti isparcelirano. 

Načelnik, čekamo ravnateljicu Agencije da nam se javi za sastanak pa ćemo imati više informacija. 

 

Gospodin Stjepan Lovrić, školski voćnjak može li se sanirati, baca se smeće, može li se sanirat? 

Igralište Nosteria, ograđeno samo s dvije strane, jel to tako naručeno? Ako nemamo novaca za dalje 

treba ogradit, netko će uništiti. 

Industrijska zona, jedna smo od rijetkih općina koja ništa ne radi po tom pitanju. 

Planiraju li se neki projekti prema EU? Zašto to nitko ne radi, svi nešto dobivaju, moramo težiti 

nekom razvoju. 

Načelnik, što se tiče voćnjaka razgovarao sam u nekoliko navrata s ravnateljicom, u papirima se vodi 

kao PIK Vinkovci, ravnateljica je za to da se ustupi nama. 

Što se tiče ograde kupljeno je 396 m ograde, ostalo je još malo da se riješi treća strana, a četvrta nije ni 

predviđena prema projektu. 

Stambeno-servisna zona na ulazu je cijela prodana, a nitko ništa ne radi. 

Projekt koji se trenutno radi je LED-rasvjeta. 

 

Gospodin Krunoslav Šarić, krčenje šume, neki dio se zanemari, Vidova, Mlaka sve je zaraslo? 

Revizija Monosteriuma kakvo je stane? Nosteria, izborna skupština je li bila, tko je predsjednik i 

planira li se skupština? 

Vrtić, u kontaktu s ljudima, ljudi imaju prigovora na vrtić, kome se žaliti na to? 

Načelnik, poslane su zamolbe revizorskim tvrtkama, očekujemo ponude. Što se tiče košnje trave, 

prošle godine je bilo 20 djelatnika javnih radova i 5 djelatnika Monosteriuma, a ove godine samo 5 i 

ljudi rade koliko stignu. Pozvane su bile i udruge te je organiziranja košnja jedne subote. 

Što se tiče vrtića mogu se obratiti meni ili ravnateljici. 

 

Predsjednik vijeća, dokumentacija za proširenje vrtića je napravljena pokušali smo jednom kandidirati, 

ali nismo uspjeli. 

 

Gospodin Zoran Alpeza, staza B. Jelačića? 

Načelnik, u razgovoru s poduzetnicima rečeno je da bi za kvalitetne obje strane trebalo 400,500 tis 

kuna. 

 

Gospodin Ivan Nedoklan, zgrada T-mobila u Ceriću je u derutnom stanju, hoće li se to sanirati? I koja 

je situacija sa dodjelom prostorija udruzi Vezilja. 

Načelnik, večeras je sastanak mjesnog odbora u Ceriću i to pitanje će biti rješeno. 

 

 
Točka 3. Odluka o prihvaćanju izvješća predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i rashodima za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine 

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 4 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 
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Točka 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Predškolske ustanove 

„Vrtuljak“ 

*napomena: Gospodin Stjepan Lovrić napušta sjednicu vijeća radi poslovnih obaveza. 

Općinsko vijeće općine Nuštar  odluku donosi većinom glasova: 

''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 3 glasa 

 

Točka 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Predškolske ustanove „Vrtuljak“  

Općinsko vijeće općine Nuštar  odluku donosi većinom glasova: 

''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 2 glas 

''SUZDRŽANI'' – 1 glasa 

 

 

Točka 6. Odluka o koeficijentima radnika u Predškolskoj ustanovi „Vrtuljak“ 

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar odluku donosi jednoglasno.  

 

Točka 7. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

stupanja na dužnost do 31. prosinca 2013. godine 

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar odluku donosi jednoglasno. 

 

Točka 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar odluku donosi jednoglasno. 

 

Točka 9. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti 

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar odluku donosi jednoglasno. 

 

Točka 10. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2013. godini 

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar odluku donosi jednoglasno. 
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Točka 11. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2013. godini 

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar odluku donosi jednoglasno. 

 

Točka 12. Donošenje Pravilnika o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija općine 

Nuštar  

Općinsko vijeće Općine Nuštar jednoglasno donosi Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu 

uporabu informacija Općine Nuštar  

 

Točka 13.Odluka o davanju k.č.br. 1419 k.o. Nuštar na korištenje Lovačkoj udruzi „Sokol“ Nuštar 

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 11 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 2 glasa 

*napomena: staviti u ugovor klauzulu da će se raskinuti ako Općina prenamjeni česticu. 

 

Točka 14. Odluka o razrješenju članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća općine Nuštar 

i imenovanje novih članova 

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 

 

Točka 15. Odluke o razrješenju članova Odbora za proračun i financije i imenovanje novih članova 

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0  

* Prije točke 16. Josip Srednoselec je napustio sjednicu vijeća. 

 

Točka 16. Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode i 

imenovanje novih članova 

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 9 glasova 

''PROTIV'' – 2 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 1 glas 
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Točka 17. Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta i 

imenovanje novih članova 

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 9 glasova 

''PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 

 

Točka 18. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora tvrtke „Monosterium“ d.o.o. Nuštar i 

imenovanje novih članova  

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 9 glasova 

''PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 

*napomena od strane vijećnika: ovo je samo prijedlog Odluke koji će biti dostavljen načelniku koji je 

dužan kao skupština društva provesti novo imenovanje 

 

Točka 19. Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za provedbu postupka stipendiranja učenicima i 

studentima s područja općine Nuštar i imenovanje novih članova 

Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova: 

''ZA'' – 9 glasova 

''PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 

 

 

Sjednica je završila s radom u 20:45 sati i snimana je diktafonom. 

 

 

Predsjednik 

Zapisničar Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Ivica Gilja 

 

 

_____________________ _______________________ 

 

 

                    


