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KLASA: 008-01/15-02/260-1 

URBROJ: 2188/07-1502/03 

Nuštar, 16. prosinca 2015. 

 

 

 

ZAPISNIK 
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 16. prosinca 2015. godine s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Klasa: 008-01/15-02/252, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od dana 11. prosinca  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.   ŽELJKO SESAR 

      10. IVO MILIĆ 

      11. JOSIP SREDNOSELEC 

      12. KRUNOSLAV ŠARIĆ 

      13. STJEPAN LOVRIĆ 

      14. VIKTOR DOLIĆ 

 

Sjednici nisu nazočili: 

 

1. IVAN MILIĆ 

 

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 

4. DINKO KEKEZ – mještanin Nuštra 

 



Zapisničar:  Katarina Mađarević, mag. iur 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, otvara 20. sjednicu 

Općinskog vijeća te pozdravlja sve nazočne vijećnike i daje na usvajanje predloženi dnevni 

red, izmjenu ili dopunu dnevnog reda.  

 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1. 

 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Pritužba mještanina Dinka Kekeza 

3. Aktualni sat  

4. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Nuštar za 2015. godinu i donošenje Mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na 

području Općine Nuštar za 2016. godinu 

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nuštar 

6. Odluka o dodjeli čestice Udruzi hrvatskih veterana Domovinskog rata  

7. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu 

9. Odluka o Proračunu za 2016.godinu  

10. Projekcije proračuna Općine Nuštar za 2017.-2018. godinu 

11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2016godinu 

12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu 

13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu  

14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2016. godinu 

15. Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i 

predškolske dobi 

 

 



Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, daje na raspravu i glasanje 1. točku dnevnoga 

reda. Budući da se nitko od vijećnika nije javio za riječ, automatski je uslijedilo glasovanje.  

 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1 . 

 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar  usvojen je većinom glasova. 

Točka 3. Pritužba mještanina Dinka Kekeza 

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi točku 2. dnevnog reda: „Gospodine Kekez, u pritužbi 

navodite da sam kao predsjednik Vijeća prekršio odredbe čl.28.st.4. Statuta Općine Nuštar te 

čl.26.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, pozivam Katarinu da obrazloži te 

članke. Katarina: „Ta dva članka su ista, u njima je izneseno da na podnijete predstavke i 

pritužbe čelnik tijela Općine Nuštar odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u 

roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. Objasnila bih gospodinu 

Kekezu da se nije na dobar članak pozvao, jer je čelnik tijela načelni općine a ne predsjednik 

općinskog Vijeća.“ 

 Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku koji se bio sastao sa gospodinom Špremom i Dinkom 

Kekezom, radi postizanja dogovora. Gospodin Šprem želi da mu se plate sudski troškovi i 

onda može razgovarati o prodaji spornoga grobnoga mjesta. Gospodin Drinovac: „Zaključak 

jučerašnjeg sastanke je slijedeći, Dinko je pristao platiti sudske troškove, a ja sam se obvezao 

otići kod odvjetnika provjeriti koliki su troškovi, i od svoje naknade kupiti Dinku grobnicu, 

jer on ne želi drugo grobno mjesto. I da se sve to završi. Gospodin Gilja: „ Ja mislim da je sve 

jasno. Mi definitivno nismo sud, nego samo Vijeće, ali s obzirom da smo dva puta dobili 

pritužbu od gospodina Kekeza, moramo se očitovati, i također ni ja ne pozdravljam da Hrvoje 

to plati od svoje naknade, jer sutra se može pojaviti „drugi Kekez“. Najbolje bi bilo da 

možemo dati drugo grobno mjesto gospodinu Kekezu. Samo bih još pitao da li želiš da ti se 

pismeno očitujemo ili ti je dovoljno što si bio prisutan na sjednici?“ Gosopodin Kekez: „ 

Želim da mi se pismeno očitujete.“ Predsjednik Vijeća: „ U redu, sad molim Kekeza da 

napusti prostoriju da mi možemo preći na druge točke dnevnog reda.“ 

 

Točka 3. Aktualni sat  

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Ivica Gilja, poziva načelnika Općine Nuštar, 

gospodina Drinovca da se prvi izjasni o drugoj točki dnevnoga reda. Načelnik Drinovac: 

„Dobra večer svima. Hvala što ste došli na sjednicu. Od zadnje sjednice, koja je bila 17.09. do 

danas imali smo Dane Općine gdje vam se ovim putem zahvaljujem na pomoći oko 

organizacije. Održana koordinacija za Dane Općine 26.09. na kojoj su podijeljeni zadaci, a 

odazvalo se 6 vijećnika, Drago i ja. 



Početkom studenog su nam prestali javni radovi tako da su i samo radovi na sređivanju i 

održavanju okoliša smanjeni. 

Proveli smo natječaj za zamjenika pročelnika. 

S obzirom da nam je prošao natječaj energetske obnove tako smo i pristupili radovima 

odnosno raspisivanju natječaju za radove i izabrali najpovoljnijeg izvođača a to je Promet 

građenje iz Požege. Na našu sreću imali smo lijepo vrijeme pa smo i uspjeli razotkriti 

odnosno pokriti krov. Radovi su se malo odvukli jer su krovopokrivači bili ovisni o limaru 

odnosno o postavljanju krovnih prozora tj. o izmjenama za solarne panele. 

Jučer su počeli mijenjati stolariju i raditi spušteni strop u streljani sa izolacijom pa onda 

slijedi sanacija samog potkrovlje zgrade Općine. Moram napomenuti da mi plaćamo po 

situacijama pa ćemo poslije refundirati od Ministarstva cijeli iznos od 817.069,50 kuna. 

Raspisan je i natječaj za solarne panele odnosno termodinamičke sustave dizala topline na 

zgradi Općine  i Domu kulture koji završava 18.12.2015., te ako bude sve u redu radovi bi 

nam mogli početi početkom veljače. 

Ako se sjećate na prošlom i pretprošlom vijeću sam rekao kako smo u par navrata tražili hitnu 

sanaciju krovišta za dvorac od ministarstva kulture i dobili smo ali samo 100.000,00 kuna, pa 

smo tražili prenamjenu sredstava koja nam je odobrena za sondiranje pročelja i unutrašnjosti 

arhitektonskog sklopa dvorca i kapelice. 

 

Otkupili smo dio čestice na Mlačugama od gospodina Mecanovića i napravili prijelaz preko 

kanala. 

Branitelji su započeli obnovu pumpne stanice. 

Završeni radovi u Ulici Bana Jelačića. 

Napravljena sanacija poljskih putova. 

Dva puta podijeljeni paketiće socijalno ugroženim mještanima. 

Podijelili smo 100m drva mještanima Općine. 

Potpisali smo ugovor sa VVK za projektnu dokumentaciju na području Općine Nuštar, izrada 

projektne dokumentacije za vodotoranj u Nuštru i spojni cjevovod za Marince te spojne 

cjevovode u Nuštru za poboljšanje rada sustava (idejni i glavni projekt) iznos općinskog 

sufinanciranja 300.000,00 kuna,  a ukupni iznos je 1.200.000,00 kuna. 

Isto tako prihvaćen nam je u fondu akcijski plan od kojih ćemo  dobiti 48.000,00 kuna. 

U par navrata sam govorio o autobusnim ugibalištima u Marincima ali evo napokon je i to 

gotovo, ishođena je građevinska dozvola i pristupili smo prikupljanju ponuda za izvođenje 

radova, prije 5 dana su izvođači došli raditi, a kada će završiti ovisi o vremenu.  



Što se tiče vrtića projektna dokumentacija je gotova ali čekamo građevinsku dozvolu jer je 

stara istekla. A dobivanjem građevinske dozvole stječemo uvjete za kandidiranje na fondove 

odnosno natječaje EU. 

U pripremi su nam razni projekti na mjere 7.2 i 7.2.1 odnosno ulaganja u nerazvrstane ceste i 

odvodnju i obnovu kulturne baštine. 

13. listopada u posjet odnosno na polaganje vijenaca za poginule pripadnike ATJ Lučko 

dolazi Udruga ratnih pripadnika, 17.11. smo imali goste iz Orašja koji su išli u kolonu 

sjećanja u Vukovar a kod nas su bili na večeri i spavanju, te 18.11. imamo goste iz Karlovca, 

moram naglasiti slab odaziv vijećnika, ne samo 13.10. nego i 18.11. i memorijal Anadabaka, 

odnosno polaganje vijenaca 28. memorijal, a ni na paljenje prve adventske svijeće. 

Na prošloj sjednici općinskog vijeća je rečeno da će Nadzorni odbor donijeti odluku o 

obavljenoj reviziji u poduzeću Monosterium. Nadzorni odbor saziva gosp. Kalaica 

28.10.2015. uz obrazloženje da se obraćao predsjedniku Nadzornog odbora u par navrata ali 

sjednicu nije sazvao, pa je gosp. Kalaica sazvao sjednicu temeljem čl. 265. stavak 2 ZTD-a, 

gdje stoji „ako predsjednik ne udovolji traženju, član Nadzornog odbora ili uprava mogu 

sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz obrazloženje ili navođenje razloga sazivanja. 

Na sjednici je prisustvovao gosp. Šarčević, gosp. Mihaljević, gosp. Kalaica i ja. Iako nije bilo 

kvoruma da bi se donijele nekakve odluke Nadzorni odbor je održan. 

25.11.2015. (na Sv. Katu) predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednicu, meni kao 

predsjedniku Skupštine, još ništa nije dostavljeno. 

Istražujući malo kod javnih bilježnika i odvjetnika dobio sam nekoliko odgovora. Trgovačko 

društvo Monosterium d.o.o. osnovano je od strane osnivača Općine Nuštar temeljem Izjave o 

osnivanju društva. Tako ujedno čini i skupštinu društva, a osim skupštine, društvo ima 

upravu, nadzorni odbor, iako nadzorni odbor nije predviđen izjavom o osnivanju. Prema 

navedenoj Izjavi društvo predstavlja uprava društva. Upravu društva imenuje osnivač  

posebnom pisanom odlukom. Dakle Općina je kao osnivač ovog društva ovlaštena donijeti 

odluku o opozivu odnosno imenovanju članova uprave. Nadležnost nadzornog odbora nije da 

imenuje upravu, a također nadležnost nadzornog odbora nije niti zastupanje ni predstavljanje 

trgovačkog društva. 

Ovo samo navodim iz slijedećih razloga: 

- Monosterium d.o.o. ne može se prijavljivati na projekte jer nema odgovornu osobu 

- Krunoslav Šarčević ne može prijavljivati i odjavljivati djelatniku, a nitko ne može ni u 

mirovinu, nema odgovorne osobe, ne može donositi nikakve odluke vezane za poslovanje 

- imaju li djeca djelatnika pravo na paketiće za sv. Nikolu? 

- također nitko ne može biti primljen na stručno osposobljavanje jer odgovorna osoba mora 

napraviti program rada.  

Ovo su samo neki navodi bez kojih poduzeće ne može normalno funkcionirati. 

Opet je stigao poziv za sud na temelju kaznene prijave kriminalističke policije poduzeću, o 

detaljima ne bih jer nemam točnu informaciju. 



Svjestan sam da nije sve išlo po planu , ali odradio sam i trudio se koliko sam mogao i koliko 

sam imao mogućnosti, iako sam honorarac, djelatnici mogu potvrditi da sam u Općini dnevno 

prisutan sigurno 6 sati. I zato vas vijećnike molim dođite sa prijedlozima, pokušajte smisliti 

projekt, moju podršku imate, nemojte samo kritizirati, iako prihvaćam i to. 

Na primjer sanacija cesta, prekopi od kanalizacije i vodovoda, ja tjedno obiđem sva tri mjesta 

3 puta, znam sve rupe i prekope napamet, preko svake te rupe sam prošao najmanje 3 i 4 puta 

i najviše bih volio da se to može riješiti odmah sada, ali vjerujete nije tako jednostavno jer 

prebacuju jedni na druge,  investitor je dao posao nekom drugom i sl.  Nadzor se žali kako su 

ga izvođači pritiskali da potpiše i situacije o njihovom radu, a očiti primjer je Ulica bana 

Jelačića. Znate i sam da smo sve platili  da bi Vodovod sada radio priključke na kanalizaciji i 

sječe novu stazu. Mi kao Općina nemamo uvid gdje i kome se radi priključak, to smo izgubili 

odričući se naplate naknade za priključke. 

Nazire nam se mogućnost realizacije projekta vrijednog 2.200.000,00 uz naše sufinanciranje 

od  20%, a radi se o kružnom toku u Ceriću. 

I zato vas opet molim nemojte samo kritizirati, uhvatimo se zajedno u košta sa problemima za 

bolje sutra svima nama i našoj djeci. Hvala.“ 

Predsjednik Vijeća: „Gospodo, izvolite! Možete vi, gospodine Lovriću.“ Gospodin Lovrić: „ 

Htio bih se vratiti na ovu 2. točku dnevnog reda, na gospodina Kekeza, da ubuduće kada 

budemo pravili ugovore da se pripazi da ne dođe do ovakvih situacija. Imam par pitanja, npr. 

onaj ribnjak dolje, jel se tamo planira što raditi i tko je vlasnik te zemlje?“ Predsjednik Vijeća: 

„Država je vlasnik ribnjaka, zemlja koja se naslanja sa lijeve i desne strane, sa Ceričke i 

Marinačke strane su većinom privatne parcele, što se tiče same ribare ona je u projektu 

državne naplave, naplav je predviđen na Hendrikovcima, u onom starom projektu.“ 

Gospodin Lovrić: „Imam još jedno pitanje u ime mještana, je li istina da članovi vatrogasnog 

društva ne moraju plaćati 1.000,00 kn za organiziranje karmina i ostalih prigoda u 

prostorijama vatrogasnog doma, pa eto može li načelnik odgovoriti?“ Gospodin Drinovac: „ 

Da, naravno jer sam i zaboravio reći u aktualnom satu da je kuhinja u Domu kulture 

napravljena i sad hoće li Općina ili će Monosterium krenuti u iznajmljivanje kuhinje za 

karmine. Ja stvarno ne znam jel oni primaju naknadu, odnosno da li članovi DVD-a ne 

plaćaju, ali mi smo opremili kuhinji i mi ćemo davati ne iznajmljivati mještanima prostorije 

za karmine.“ Gospodin Šarić: „Ma nema naknade, to što ljudi plaćaju su donacije.“ 

Gospodin Kalaica: „Rekao bih nešto vezano za sjednicu Nadzornog odbora Monosteriuma 

koja je održana bez predsjednika, na prošloj sjednici Vijeća smo u više navrata raspravljali 

reviziji u Monosteriumu, i zaključak je bio da se taj problem proslijedi na Nadzorni odbor, i ja 

sam to, u više navrata, prenio predsjedniku ali moram reći da je izbjegavao sazvati sjednicu 

Nadzornog odbora. A kako po ZTD-u svaki član NO ima pravo sazvati sjednicu pa sam ju ja i 

sazvao, nazočni su bili predsjednik Skupštine gospodin Drinovac, djelatnik odnosno direktor 

Šarčević i dva člana, gospodin Kraljević i ja. Iako smo svjesni da nije bio kvorum, donijeli 

smo zaključke a postoji i audio zapis. Mi smo svoj stav rekli vezano uz to, konstatirali smo da 

ima određenih nepravilnosti i da neovisna revizija, koju je tražilo ovo Vijeće, također utvrdila 



određene nepravilnosti. Nakon toga predsjednik NO saziva sjednicu, na kojoj osobno nisam 

bio, a ni gospodin Mihaljević, bila su 4 člana, Drnasin, Mašić, Šarčević i predsjednik NO, a 

kakvu odluku su donijeli mi ne znamo. Moja je dužnost bila da vas informiram,a  vi sad 

odlučite šta tu jeste normalno a što nije normalno.“ Predsjednik Vijeća: „ Da ne bi bilo zabune 

Monosterium nema dva NO, postoji samo jedan NO.“ Gospodin Drinovac: „ S obzirom da je 

Općina jedni osnivač, NO u toj firmi uopće ne treba, jednostavno se može raspustiti. Mogu 

pročitati- nadležnost NO nije da imenuje upravu, nadležnost NO nije da predstavlja i zastupa 

trgovačko društvo, u ovom slučaju osnivač je ovlašten donijeti odluku o opozivu članova 

uprave kao i imenovanju novog te ovu odluku treba provesti u sudskom registru. Smatram da 

za donošenje ove odluke prema predočenim aktima, nije potrebna nikakva suglasnost NO.“ 

Predsjednik Vijeća: „ Mislim da idemo u krivom smjeru, nije točka dnevnog reda 

Monosterium, ne znam uopće otkud ovako opširan aktualni sat o Monosteriumu, a ako je tako 

onda imam i ja nešto za reći, nije sporan direktor ili kako ga već zovete, sporan je način kako 

je zadnji otpušten, nema to veze sa NO, a rješenje problema Monosteriuma leži ovdje u 

vijećnici, jer smo mi osnivači te tvrtke i imenovali smo jednoga čovjeka u Skuptšinu, možemo 

promijeniti da vijećnici postanu Skupština i prihvate odluke suda i automatski se sve prekida, 

ako nam je to cilj jer ja ne znam što nam je cilj. Jel razumijete, kada je osnovana tvrtka 

Monosterium, imenovan je jedan čovjek za Skupštinu a mi vijećnici smo vlasnici, a mislim da 

je dosta o tome jer ne želim da nam Monosterium postane točka dnevnog reda. Izvoli Alpeza. 

Gospodin Alpeza: „Meni se čini da stranka HDZ opstruira načelnika, to se može riješiti, može 

se riješiti i na ovoj sjednici, ja sam radio u dioničkom društvu i u d.o.o. i znam kako treba 

funkcionirati a ova firma već godinu i pol nema direktora, e sad da ne bude kao neka tajna 

prijava ja vam kažem da ću pozvati nekoga iz medija tko bude objaviti ovu priču jer to nije 

normalno, to u Hrvatskoj nigdje nema.“ 

Gospodin Josip: „ Nije problem HDZ, problem je revizija i to što je utvrdila, šta se protiv toga 

nešto ne poduzme, mora se utvrditi tko je krivac.“ 

Gospodin Tokić: „ Lovačko društvo pita šta je sa legalizacijom lovačke kuće i sa strujom?“ 

Predsjednik Vijeća: „ Struja je riješena, kolektori su postavljeni.“ Gospodin Tokić: „Ja kad 

imam upite molim i odgovore!“ Gospodin Drinovac: „Predsjednik Vijeća ti je rekao da je 

struja riješenaa za legalizaciju nismo još dobili od Urbanizma ništa:“  

Gospodin Šarić: „ Zanimljivo kako smo opet na brzinu prešli preko Monosteriuma, kao da se 

ništa nije ni spominjalo, trenutna vlast Monosteriuma je Skupština, neka Skupština raspusti 

ovaj NO, a Vijeće ako mu se Skupština ne sviđa neka raspusti Skupštinu:“ Predsjednik 

Vijeća: „Ok, dobar prijedlog, gospodine Lovriću, izvolite.“ Gospodin Lovrić. „Sad kad 

imamo neke informacije, ajmo nešto poduzeti, nešto riješiti:“ Predsjednik Vijeća: „ Ja 

predlažem da nakon Nove Godine, sazovemo sjednicu Vijeća i da jedina točka dnevnog reda 

bude Monosterium.“ 

Gospodin Drinovac: „Ne znam kako nijedan djelatnik Monosteriuma nije pitao nijednog 

vijećnika što je sa darom za svetog Nikolu, mene vuku za rukav. Za to treba odluka direktora 

a Kruno nema te ovlasti.“ 



Predsjednik Vijeća: „Mislim da imao odvjetnika za taj problem Monosteriuma, i ponavljam 

da to nije točka dnevnog reda! Ima li još tko pitanja za načelnika? Nema, onda prelazimo na 

slijedeću točku!“ 

 

Točka 4. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Nuštar za 2015. godinu i donošenje Mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području 

Općine Nuštar za 2016. godinu 

Donačelnik Mrkonjić iznosi ukratko točku 4.: „ Temeljem zakona o sustavu civilne zaštite i Statuta 

Općine Nuštra, najmanje jednom godišnje, u pravilu kod donošenja proračuna se radi analiza stanja 

sustava civilne zaštite, ja vas ne bih puno opterećivao, a ono što je značajno u ovom dijelu je da je 

ovoj godini formiran novi stožer civilne zaštite od 8 članova. Početkom godine smo ažurirali nove 

timove civilne zaštite opće namjene, te je održana jedna radiona 28.03.2015. –gradnja zečijih nasipa-, 

malo smo nabavili opreme. 

U Proračunu za 2016. je predviđeno da se sredstva  za vatrogastvo povećaju sa 180.000,00 na 

350.000,00 kuna, za pravne službe kojima je civilna zaštita redovna djelatnost, kao npr. Crveni križ, 

javno zdravstvo sa 245.000,00 na 276.000,00 kuna.“ 

Predsjednik općinskog vijeća: „Hvala lijepa, možemo glasovati.“ 

''ZA'' – 14 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini 

Nuštar 

Gospodin Mrkonjić: „ temeljem dopisa Državne uprave zaštite i spašavanja od 22.10. morali smo 

izmijeniti odluku iz 2014. godine o određivanju pravnih osoba, ta je odluka bila odluka koji ju je 

donosio načelnik općine a sada ju mora donijeti općinsko vijeće. Malo smo ažurirali popis pravnih 

osoba. Nakon ove naše Odluke Državna uprava dužna je obavijestiti te pravne osobe.“ 

Predsjednik općinskog vijeća: „Hvala lijepa Dragi, gospodo izvolite glasovati.“ 

''ZA'' – 14 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 6. Odluka o dodjeli čestice Udruzi hrvatskih veterana Domovinskog rata 

Načelnik Drinovac: „ Kao što svi znate prije par mjeseci smo od Vodovoda dobili Ugovor o 

prijenosu vlasništva na k.č.br. 109. na Mlačugama, gdje je pumpna stanica. Branitelji su 

jesenas počeli sa nekim radovima, uz pomoć Općine, napravili su crpnu stanicu, napravili su 

nadstrešnicu, sami su radili bez majstora. Točka glasi da im se dodjeli ta čestica, iako ne piše 

na koliko godina, ali će biti za druženje svih mještana, ne samo za branitelje. Oni imaju plan 

tamo napraviti bočalište, dva tri stola za stolni tenis, roštilj, odbojka na pijesku. Svakako je 

bolje da se nešto napravi jer će se onda čuvati i održavati.“ 

 



Predsjednik općinskog vijeća: „Hvala, možemo glasovati.“ 

 

''ZA'' – 14 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 7. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

Katarina Mađarević: „S obzirom da je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) na 

snazi od 09.08.2015. godine, morala sam donijeti i novu Odluku o Ugostiteljskoj djelatnosti. 

Uz navedene promjene, i dalje ostaje da o produženom radnom vremenu odlučuje načelnik, na 

zahtjev vlasnika Caffe bara.  

Predsjednik Općinskog vijeća poziva na glasovanje. 

''ZA'' – 14 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 8. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća: „Gospodo, dobili ste materijale na uvid, izvolite sa pitanjima.“ 

Gospodin Kalaica: „ Odbor je donio Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna u proračunu za 

2015. godinu.“ 

Gospodin Lovrić: „ Evo recimo, planirani iznos u minusu 83%, pa kako kad se proračun pravi 

da na kraju bude tolika razlika, toliki nesrazmjer?“ 

Gospodin Ivanković: „ Nije još godina završila pa ni ne znamo točno koliki je minus. Ove 

godine smo sufinancirali poljoprivrednike koji su morali polagati za pesticide, sa 9.000,00 

kuna. A općenito za sufinanciranja se može donijeti pravilnik, a to može donijeti samo 

Općinsko vijeće.“ 

Predsjednik općinskog vijeća: „Hvala, možemo glasovati.“ 

 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

  

 Točka 9. Odluka o Proračunu za 2015. godinu 

Predsjednik Vijeća: „Molim gospodina Kalaicu u ime odbora.“ Gospodin Kalaica: „Hvala, 

predsjedniče, u svezi prijedloga Proračuna za 2016. godinu, Odbor je donio odluku da 

prihvaća prijedlog Proračuna za 2016. godinu.“ Predsjednik Vijeća: „Hvala, otvaram 

raspravu.“ Gospodin Lovrić: „ Imam pitanje vezano za intelektualne i ostale usluge?“ 



Gospodin Ivanković: „Intelektualne usluge, 100.000,00 kuna je prostorni plan, izrada 

projekata je 350.000,00 kuna, općenito projekata, a sve ostale usluge su usluge koje nisu stale 

u intelektualne usluge.“ Gospodin Lovrić: „Ja bih sad trebao dignuti ruku za taj proračun a ne 

znam šta je po stavkama. Vidim da nema nikakvih kapitalnih investicija, kad ćemo mi već 

kao Općina imati industrijsku zonu i nešto za ponuditi, nama su gradovi blizu. Ogranak 

HSLS-a je imao sastanak sinoć i ne vidimo nikakav napredak, i zato HSLS neće poduprijeti 

ovaj Proračun.“ Gospodin Nedoklan: „Nisam ni očekivao od gospodina Lovrića da će on i 

HSLS podržati Proračun, a žalosno je što ne vidite kapitalnu investiciju, a jasno je načelnik 

rekao da će se raditi kruni tok u Ceriću.“ Gospodin Drinovac: „Poslovna zona je sva 

rasprodana, tko god želi investirati u tu poslovnu zonu, mi u jutro idemo sa priključkom struje 

i vode. Ni prošle godine nisu bile predviđene stavke u Proračunu za solarne panele i krovište, 

ali smo prošli na projektu. Podržavam odluku HSLS-a o nepodržavanju Proračuna.“ Gospodin 

Alpeza: „Složio bih se sa skoro svime što je rekao gospodin Lovrić, te mi se čini da se taj 

proračun potroši na plaće i tekuće stvari a da je Stipe Tomić genijalac što je uložio u fontanu, 

predlažem da imamo jednu sjednicu Vijeća samo za projekte, možda netko ima neki projekt u 

glavi koji bi se mogao realizirati.“ 

Predsjednik općinskog vijeća: „Hvala, možemo glasovati.“ 

 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 3 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 10. Projekcije Proračuna Općine Nuštar za 2016.-2018. godinu 

Predsjednik Vijeća: „ Jel ima pitanja, prijedloga? Ako nema, možemo glasovati:“  

 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 . 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2016. godinu. 

Predsjednik Vijeća: „ Molim vas glasajte!“ 

 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 . 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

Predsjednik Vijeća: „ Molim vas glasajte!“ 

 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 . 

Odluka je usvojena većinom glasova. 



Točka 13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu. 

Predsjednik Vijeća: „ Molim vas glasajte!“ 

 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 . 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje ne zakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2016. godinu 

Predsjednik Vijeća: „ Molim vas glasajte!“ 

 

''ZA'' – 14 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 15. Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane 

i predškolske dobi. 

Predsjednik Vijeća: „ Molim vas glasajte!“ 

 

''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2 . 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivica Gilja 

________________________ 

 

 

 

 

 

 


