KLASA: 008-01/15-02/45-1
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 25. ožujka 2015. godine

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 25.ožujka 2015. godine s početkom u 19,00 sati.
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom,
Klasa: 008-01/15-02/19, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od dana 20. ožujka 2015. godine.
Sjednici su nazočili:
1. IVICA GILJA
2. TOMISLAV TOKIĆ
3. NEDELJKO MUDNIĆ
4. DRAŽEN KALAICA
5. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ
6. ZORAN ALPEZA
7. MARIO ŽOKVIĆ
8. IVAN NEDOKLAN
9. IVO MILIĆ
10. IVAN MILIĆ
11. JOSIP SREDNOSELEC
Sjednici nisu nazočili:
1. KRUNOSLAV ŠARIĆ
2. STJEPAN LOVRIĆ
3. VIKTOR DOLIĆ
4. ŽELJKO SESAR

Osim vijećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar
2. DRAGO MRKONJIĆ – donačelnik Općine Nuštar
3. JOSIP IVANKOVIĆ- referent za računovodstveno-financijske poslove
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Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, otvara 17. sjednicu Općinskog
vijeća te pozdravlja sve nazočne vijećnike i daje na usvajanje predloženi dnevni red, izmjenu ili
dopunu dnevnog reda. Na točke dnevnog reda nadopunjuju se dvije nove točke, odnosno 16. i 17.
točka dnevnog reda. 16. točka je Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća predškolske ustanove
„Vrtuljak“ o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine. 17. točka dnevnog
reda je Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Nuštar.

''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prihvaćeni dnevni red glasi:
1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar
2. Aktualni sat
3. Odluka o raspisivanju izbora vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
4. Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Nuštar
5. Odluka o određivanju visine naknade Općinskog izbornog povjerenstva i Biračkih odbora za
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
6. Odluka o određivanju suca porotnika Županijskog suda za mladež
7. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Općinu Nuštar
8. Odluka o usvajanju sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih poteškoća
9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
10. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
11. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nuštar
za 2014. godinu i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Nuštar za 2015. godinu
12. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Nuštar za 2014. godinu
13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2014. godinu
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14. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja
15. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Nuštar od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine
16. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i
rashodima za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine
17. Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Nuštar

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o usvajanju zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
Općine Nuštar.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar jednoglasno je usvojen.

Točka 2. Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, poziva načelnika da se prvi izjasni o drugoj točki
dnevnoga reda. Načelnik Drinovac: „Evo, sve vas još jedanput lijepo pozdravljam i zahvaljujem što
ste došli na sjednicu vijeća. Prošla je bila 03. ožujka a od 03. ožujka smo napravili slijedeće;
pripremamo projektnu dokumentaciju za proširenje vrtića, radi se projektna dokumentacija za šetnicu.
Zatim, u izradi smo projektne dokumentacije za sanaciju krovišta prema Fondu za energetsku
učinkovitost, iako smo to predvidjeli u proračunu sa nekih 200.000,00 kuna ako se ne varam. Ukazala
nam se mogućnost da prijavimo na natječaj pa ako prođe, bilo bi dobro. Izgubili smo LED rasvjetu.
Znači, natječaj nam nije prošao iz razloga slijedećeg; poslali su nam negativno rješenje i u
obrazloženju ništa ne stoji. Fond je propisao neke svoje odrednice kojih se moralo pridržavati. SF
faktor je trebao biti 06, u našem projektu stoji 09. Lampe su, kažu, postavljene za Dalmatinsku zagoru
a nama za sela moraju biti postavljene druge lampe. Na svakom stupcu mora biti LED rasvjeta a mi
smo išli samo na stupce na kojima je postojeća rasvjeta. A oni su predvidjeli da se to stavlja na svaki,
predvidjeli su da Fond sufinancira kupnju. U sporednim ulicama su morali doći drugačije lampe nego
što je predviđeno itd. Uglavnom, rekao sam da mi nije jasno da čovjek koji je radio projekt, prošlo mu
je šest projekata za LED rasvjetu. Nama i Jankovcima je sad palo. Iz kojeg razloga, ne znam. Slijedeći
natječaj ide u dvanaestom mjesecu. Mi ne možemo pripremati za natječaj dok ne vidimo kakav će
natječaj izaći. Kada vidimo kakav će natječaj izaći, mi ne možemo stići na taj natječaj. Kažu, za deset
dana izlazi javni poziv za projektnu dokumentaciju. Obavljeni su razgovori sa Agencijom za
poljoprivredno zemljište, za česticu 1767. To vam je čestica koja je isparcelizirana, čestica na
„Henrikovcima“, kako bi se dala Općini na raspolaganje. Ta čestica je trenutno u vlasništvu Republike
Hrvatske i najvjerojatnije ju Općina Nuštar ni neće moći dobiti, da bi mogla raspolagati. Kroz nekih
15, 20 dana izlazi novi Zakon o raspodjeli poljoprivrednih čestica. Gospodin Jurić je bio ovdje kod nas
u kontroli. Zamolio me da dođem gore do njega kako bi nam pomogao. Znači, kad se bude raspisao
natječaj, ja sam ga lijepo pitao da li mi to dobijemo? Jer nam ne može netko iz Bobote, Pačetina itd.
dakle ući kada dobije česticu. Kad se bude raspisao natječaj, domicilno stanovništvo će imati dodatne
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bodove i mladi OPG-i. Ako se mi budemo složili s tim, možemo ići u raspisivanje natječaja. Javni
radovi bi trebali krenuti kroz nekih 15, 20 dana. Završili smo uređenje Doma kulture u Ceriću i krenuli
u Dom kulture u Marincima, koji će biti, ja mislim ljepši i od onog u Nuštru i Ceriću. Promjenili smo
stolariju u Marincima i radi se keramika. U školi smo kupili 2 nova projektora. To sam zadnji put
najavio i evo sad smo i ostavrili, kupljena su 2 nova projektora. Čestica kod doma, 1536/19, 1536/20,
1536/23 i 1536/24, to je kupio gospodin Mlinarević od Općine. U njima je stajalo da Općina, ako
slučajno dođe do raskida ima pravo prvotkupa. Te čestice su završile, sjećate se svi, da smo dali
suglasnost njegovom bratiću koji je te čestice uzeo na hipoteku. Mi smo dali suglasnost da se to
prepiše. Sada gospodin nudi nama te čestice u povrat po istoj cijeni po kojoj su kupljene. Nastavljamo
sa sanacijom kolnika. Moram napomenuti na nadopunu gospodina Kalaice za izvješće vrtića i izvješće
kod komunalne firme „Monosterium“ je gotovo. Trebamo održati Nadzorni odbor i na slijedećoj
sjednici Općinskog vijeća će biti izvješće „Monosteriuma“. Ja bih vas upoznao sa zahtjevom Općine
Bogdanovci. Općina Bogdanovci nas je zamolila, pošto smo susjedne Općine, ja ću pročitati i taj
zahtjev. Dakle, člankom 54, Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, određeno je da dvije ili više
jedinica lokalne samouprave a osobito one koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu, mogu
obavljati poslove iz svog samoupravnog djelokruga i organiziranje zajednički. Stavkom 2 ovog istog
članka, određeno je da se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način 1, stavka članka
jedinica lokalne samouprave, mogu osnovati zajedničko Tijelo. Naime, traže ustupak našeg
komunalnog redara da bi im pomogli dok se ne organiziraju te im prepustimo našeg komunalnog
redara jedan dan u tjednu. Izdefinirali nismo. Za način plaćanja oni kažu da bi sufinancirali u njegovoj
plaći a u kojem obliku, ništa nismo izdogovarali. Znači, ovo je samo jedan upit njihovog Općinskog
vijeća prema nama, da li smo mi suglasni s tim da našeg komunalnog redara prepustimo jedan dan kod
njih u ispomoć. Dok se oni ne izorganiziraju. I to bi bilo od mene toliko.“ Predsjednik Općinskog
vijeća, gospodin Gilja se zahvaljuje načelniku Općine te se nadovezuje na njegove zadnje riječi.
Gospodin Gilja: „Ja nisam to danas stavio kao točku dnevnoga reda, iz razloga što je danas došlo to
pismeno. Vijeće Bogdanovaca je već u dva navrata donijelo odluku da bi surađivalo po pitanju
komunalnog redarstva i ostaloga s Općinom Nuštar. Nuštarsko Općinsko vijeće bi trebalo donijeti isto
odluku da pristaje na suradnju takvoga tipa. Naime, ovo je vama radi upoznavanja i ako bi došlo do te
suradnje, ja neću sazivati novu sjenicu vijeća nego bih sazvao samo telefonsku sjednicu na kojoj ćemo
to izgalasati ili odbiti. Tako da imamo u pripremi.“ Načelnik Drinovac se nadovezuje na navode
gospodina Gilje: „Možda bi nam ovo pomoglo, možda bi ovo s komunalnim redarom čak i
„Monosterium“ mogao preuzimati dalje komunalne poslove Bogdanovaca i sveg ostalog. Dakle i
groblje i dimnjačarastvo. Možda.“ Gospodin Gilja: „Molim te da objasniš još u vezi odustajanja od
mlina, da znaju ljudi o čemu se radi.“ Načelnik Drinovac: „Na zadnjoj sjednici smo govorili da
napravimo tematsku sjednicu sa gospodinom Darkom. Danas sam gospodina nazvao, on se meni
ispričao jer predugo traje. Da vam budem iskren, ne vjerujem mu ali nema veze. Sutradan smo se čuli i
rekao mi je da je kupio siranu u Lici. Jučer me je zvao da ima jako puno zainteresiranih Nuštaraca da
bi držali koze i ovce i da li Općina Nuštar ima nekih čestica da bi dala tim ljudima. Ja mu kažem na to:
reci mi Darko, u kojem mjestu si kupio siranu, on meni spomene Varaždin. Tako da ne vjerujem, ali
evo. Sretno mu bilo. Četvrtu mini siranu je navodno kupio u Hrvatskoj. “ Gospodin Gilja: „Evo, hvala
lijepa načelniku i da imate i tu informaciju iz prve ruke. Molim vas, otvaram raspravu, izvolite, pitanja
za načelnika.“ Gospodin Milić (Ivan): „Prvo pitanje. Da ne bi prošla ova godina kao i prošla. Voda za
Marince, dokle je stiglo? Što nas najviše boli. I drugo pitanje, koje sam pitao prošli puta. Za
veterinarsku, za štakore. Zašto se to ne dijeli? Gdje god dođeš, svaka kuća ti postavlja to pitanje. A ja
obećam i malo slažem, onda oni čekaju a nema. To je sada što je najvažnije.“ Gospodin Gilja daje
pravo na riječ načelniku Općine. Načelnik Drinovac: „Voda u Marincima. Dakle, biti ću iskren, nisam
poduzimao po tom pitanju ništa. Moj zadnji razgovor s gospodin Milinkovićem je bio: krenuti ćemo
kad dozvoli vrijeme, idemo zajedno. Županija, mi i vi. Deratizacija nam je poslala dopis da se pojavila
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trihinela na Općini Nuštar. Mjesto Nuštar će ove godine biti oslobođeno od deratizacije, što se tiče
plaćanja a Marinci i Cerić kreću. Postavili ste mi pitanje i to sam vam rekao, ja sam mislio da su već
krenuli. I evo, sad mi Maja kaže da u travnju kreću.“ Gospodin Srednoselec: „Imam ja nekoliko
pitanja za načelnika. Prostorija HDZ-a. Evo, jedno po jedno pitanje. Dakle, prostorija HDZ-a?“
Načelnik Drinovac: „Prostorija HDZ-a je bila na Općinskom vijeću, Općinsko vijeće je donijelo
odluku, ne znam u kojem omjeru je bilo jednako. Jednako je bilo da prostorija HDZ-a, ustvari ta
prostorija dolje, može se dodjeliti u omjeru jednakom da prostorija može ići tako. HDZ je donio
odluku da će prostorija „ići.“ Raspisati ćemo natječaj za prostoriju, biti će objavljen natječaj.“
Gospodin Srednoselec: „Hvala lijepa. Što se poduzima za dug poljoprivrednika?“ Načelnik Drinovac:
„Dug poljoprivrednika? Njima su poslane opomene. Po poslanim opomenama, u narednih desetak
dana je plaćeno nekih 100.000,00 kuna. Dalje ništa.“ Gospođica Mihaljević: „Evo sad sam upravo
mail otvorila. Stigla je aplikacija od Agencije za poljoprivredno zemljište do negdje 10. i od 15. 04. ja
sve ugovore o zakupu trebam skenirati i oni će poduzimati dalje. Oni će sve ugovore vidjeti i
prekontrolirati.“ Gospodin Srednoselec: „Što se događa sa firmom „Monosterium“ općenito? O
njihovom radu. Što e događa i na sudu?“ Načelnik Drinovac: „Pa općenito, sud traje i traje.“ Gospodin
Srednoselec: „I može još pitanje? Kad će se rješiti ovo za branitelje na Mlačugama?“ Načelnik
Drinovac: „Za branitelje na Mlačugama ćemo iza Uskrsa izaći da vidimo što je to tamo na pumpnoj
stanici, da popišemo materijal i pumpna stanica bi bila prva koja bi se obradila. Postoji idejno rješenje
za Mlačuge i nastojat’ ćemo se pridržavati toga. Teret nam ne predstavlja problem. Može se odraditi
sve.“ Gospodin Kalaica: „Hvala predsjedniče. Moje pitanje za načelnika je vezano za djecu u vrtiću.
Jednom smo prilikom razgovarali da će se obaviti razgovor sa načelnicima Općine Bogdanovci i
Općine Tordinci zato što imaju djecu koja pohađaju, odnosno korisnici su našeg vrtića u Nuštru. A sa
područja drugih Općina su, pošto smo se mi odlučili da sufinanciramo djecu koja su u gradu u vrtiću,
da li ste Vi što radili po tom pitanju? Da li ste obavili razgovore ili? Slijedću situaciju imamo isto
vezanu uz vrtić. Imamo situaciju djeteta iz Vinkovaca. Dijete je iz Vinkovaca, korisnik je isto tako
ustanove naše. Da li i tu postoje šanse da se obave razgovori i da vidimo da li grad želi sufinancirati?“
Načelnik Drinovac: „Što se tiče Bogdanovaca i Tordinaca, načelnici su upoznati, ravnateljica isto tako.
Prije dva dana sam razgovarao sa Jasnom i dogovor je bio da Jasna uputi dopise kao što su i nama svi
vrtići upućivali dopise. Tako i da Jasna uputi dopise Bogdanovcima i Tordincima. Isto tako mi je
navela da i u Tordincima postoji jedno dijete iz grada Vinkovaca i njima će se uputiti dopis da
sufinanciranju a u kojem omjeru će oni biti spremni financiranje, Jasna će navesti 500,00 kuna. Za
grad Vinkovce, za to dijete.“ Gospodin Kalaica: „Hvala. Razgovarao sam s njom i ona mi je upravo
rekla da to postavim kao pitanje i prije neka 3 dana smo se dogovarali na koji način se mi možemo
obratiti načelnicima i predstavnicim lokalne uprave i samouprave. Što se tiče Bogdanovaca i tako
dalje, mi možemo samo uputiti dopis, kao što smo mi dobili identičan dopis sa nekim promijenjenim
podacima, kao što je nama grad uputio.“ Načelnik Drinovac: „Tako je. A Općina Bogdanovci već
sufinancira vrtić u Starim Jankovcima, kaže nije znao da ima djece kod nas u vrtiću.“ Gospodin
Srednoselec: „Koliko će se ljudi zapošljavati na ovim javnim radovima?“ Načelnik Drinovac: „Koliko
nam Zavod za zapošljavanje odobri.“ Gospodin Srednoselec: „Vezano za lokalne izbore. Da li HSP
kao HSP ima pravo da da koje ime za zapisničara. Do sad nismo imali pravo jer je načelnik tvrdio da
nemate predsjednika nemate nikoga u Saboru pa nemate na to pravo. E sad imamo.“ Gospodin Gilja:
„Da ali Josipe, molim te, o tome ćemo sad u idućoj točki za izbore raspravljati pa ćemo objasniti o
čemu se radi, imate pravo i na to dalje. Ima li još pitanja? Ako nema, ja vas molim da iznesete
mišljenje o komunalnom redu za Bogdanovce, ima li pitanja. Ako bude trebalo za telefonsku sjednicu.
Znači, okvirno, koliko vidim se slažemo za to. Pa kad bude pripremljen taj dio, sazvati ćemo
telefonsku sjednicu i pod tom točkom da znate o čemu se radi.“ Gospodin Gilja: „Prelazimo na točku
3.“ Završena je rasprava dnevnog reda pod točkom 2.
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Točka 3. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora
na području Općine Nuštar. Izbori za mjesne odbore biti će održani 26. travnja 2015.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je jednoglasno usvojena.

Točka 4. Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
Predsjednik Općinskog vijeća za imenovanje Općinskog izbornog povjerenstva predlaže članove:
Ivanu Lovrić za predsjednicu povjerenstva, Maju Mihaljević za zamjenika predsjednika te Dinu
Domagoja Kalaica, Silviju Pavić, Gordanu Benčević i Mateu Škrabo kao članove Općinskog izbornog
povjerenstva.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog
povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća na području Općine Nuštar.
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2 .
Gospodin Kalaica nije nazočan na glasanju.
Rješenje je usvojeno većinom glasova.
Točka 5. Odluka o određivanju o visini naknade Općinskog izbornog povjerenstva i Biračkih
odbora za provedbu izbora
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Odluku o određivanju o visini naknade
Općinskog izbornog povjerenstva i Biračkih odbora za provedbu izbora. Visina naknade za članove
Općinskog povjerenstva iznosi 1.500,00 kuna a visina naknade za članove Biračkih odbora za
provedbu izbora iznosi 300,00 kuna.
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2 .
Gospodin Kalaica nije nazočan na glasanju.
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Odluka je usvojena većinom glasova.

Točka 6. Odluka o određivanju suca porotnika Županijskog suda za mladež
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o određivanju suca porotnika Županijskog suda
za mladež. Za porotnika se imenuje gospodin Robert Kiš.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .

Odluka je jednoglasno usvojena.

Točka 7. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, matreijalnih i kulturnih
dobara, okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Općinu
Nuštar
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara, okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća
za Općinu Nuštar.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je jednoglasno usvojena.
Točka 8. Odluka o usvajanju sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih poteškoća
Predsjednik Općinskog vijeća daje na upoznavanje, raspravu i glasanje Odluku o usvajanju sporazuma
o mjerama za ublažavanje financijskih poteškoća.

''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je jednoglasno usvojena.
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Točka 9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu i daje na glasanje Program održavanja komunalne
infrastrukture u 2015. godini.

''ZA'' – 11
''PROTIV'' - 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Program je jednoglasno usvojen.

Točka 10. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Program gradnje objekata i uređenja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Program je jednoglasno usvojen.

Točka 11. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Nuštar za 2014. godinu i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Nuštar za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Nuštar za 2014. godinu i donošenje Smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite spašavanja na području Općine Nuštar za 2015. godinu.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
Točka 12. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Nuštar za 2014.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Izvješće o izvršenju plana gospodarenja
otpadom na području Općine Nuštar za 2014. godinu.
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''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Točka 13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća daje na upoznavanje, raspravu i glasanje o Programu utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu.

''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Program je jednoglasno usvojen.

Točka 14. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Odluku o rasporedu rezultata poslovanja.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je jednoglasno usvojena.

Točka 15. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Nuštar od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine
Nuštar od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine.

''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
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Točka 16. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća predškolske ustanove „Vrtuljak“ o
prihodima i rashodima za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i rashodima za razdoblje od 01 01. do 31. 12. 2014.
godine.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je jednoglasno usvojena.

Točka 17. Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Nuštar
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Odluku o izradi strateškog razvojnog
programa Općine Nuštar.
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je jednoglasno usvojena.

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, zahvaljuje na dolasku svih nazočnih vijećnika te
zatvara 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nuštar.

Sjednica je završila u 20:41 h te je snimana diktafonom.

Zapisničar
Maja Mihaljević

_____________________

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Nuštar
Ivica Gilja

_______________________
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