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KLASA: 008-01/16-02/152
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016.

ZAPISNIK
sa nastavka 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 28. rujna 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom,
KLASA: 008-01/16-02/111, URBROJ: 2188/07-16-02/03 od dana 23. lipnja 2016. godine.
Sjednici su nazočili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IVICA GILJA
NEDELJKO MUDNIĆ
DRAŽEN KALAICA
DOMAGOJ MAROŠEVIĆ
MARIO ŽOKVIĆ
KRUNOSLAV ŠARIĆ
IVO MILIĆ
JOSIP SREDNOSELEC
IVAN MILIĆ
IVAN NEDOKLAN
TOMISLAV TOKIĆ
VIKTOR DOLIĆ

Sjednici nisu nazočili:
1. STJEPAN LOVRIĆ
2. ZORAN ALPEZA
3. ŽELJKO SESAR
- kasnili Dražen Kalaica i Ivo Milić
Osim vijećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar
2. JOSIP IVANKOVIĆ- referent za računovodstveno-financijske poslove
Zapisničar: Katarina Mađarević, mag. iur

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, otvara 24. sjednicu
Općinskog vijeća te pozdravlja sve nazočne vijećnike i daje na usvajanje predloženi dnevni
red, uz dopunu dnevnog reda uz objašnjenje: „ Sve vas lijepo pozdravljam i otvaram 24.
sjednicu. Dobili ste materijale, u kojima se nalazi i Dnevni red, slažete li sa ovakvim
Dnevnim redom? Molim vas glasajte!“

''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Dnevni red je usvojen većinom glasova.
Prihvaćeni dnevni red glasi:
0.1. Predmet „Dimnjačar“, odvjetnik Zlatko Cvrković – upoznavanje vijećnika
1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Odluke za imenovanje Odbora za malo poduzetništvo
4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice
5. Predmet Senke Šarić – upoznavanje i rasprava
6. Zamolbe za asistenta u nastavi – Martina Čulo i Ivana Šarić
7. Prijedlog Odluke o potpisivanju Ugovora sa HŽ-om
8. Imenovanja predstavnika HGSS-a članom Stožera civilne zaštite
9. Prijedlog Odluke za sufinanciranje učenika srednjih škola
10. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje
01.01.2016. do 30.06.2016.
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od
od 01.01.2016. do 30.06.2016.
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća predškolske ustanove Vrtuljak
13. Prijedlog dopune čl. 29. Statuta predškolske ustanove Vrtuljak
14. Dani Općine
Točka 0.1. Predmet „Dimnjačar“, odvjetnik Zlatko Cvrković – upoznavanje sa
predmetom
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja: „ Odvjetnik Cvrković će nas izvijestiti gdje
smo zapeli sa predmetom Dimnjačar i uputiti nas pobliže u taj slučaj. Izvolite!“
Odvjetnik Cvrković: „Dobra večer, zahvaljujem se na pozivu i evo objasnit ću vam o sporu
Dimnjačar. Taj spor se vodi već 3,4 godine, a svojevremeno je općina Nuštar raspisla natječaj
za koncesiju za dimnjačarske usluge, i na tom natječaju je prošao uslužni obrt EKO DIM, vl.
Hrvoje Horvat. ugovor je sklopljen u kolovozu 2011. godine, da on obavlja dimnjačarske

poslove i plaća određenu koncesijsku naknadu, a on je to vršio samo 4 mjeseci i to sa
određenim manjkavostima. Što znači, da od 12.mj 2012. godine nije pružena nikakva usluga.
Horvat je tvrdio da mu Općina ne omogućava vršenje dimnjačarske usluge i onda je on
podnio tužbu protiv valjanosti toga ugovora, sud je donio presudu zbog izostanka i utvrdio da
je Ugovor valjan i da je dimnjačar u obvezi vršiti usluge. Sve se vrti oko ove presude zbog
izostanka, tu presudu je potpisala vaša bivša pravnica Katarina i valjda je od strane Općine
podnesena kaznena prijava. I na temelju te presude koja je postala pravomoćna, Horvat je
podnio tužbu za naknadu štete zbog izgubljene zarade što nije mogao vršiti usluge. Podnio je
tužbu Trgovačkom sudu tražeći od Općine 1.800,000,00 kuna. Onda je mene bivši načelnik
Tomić angažirao i krenuli smo sa sudskim postupkom, vodio se godinu dana i provedeno je
vještačenje i zaključeno da je mogao zaraditi 340.000,00 kuna. Ja sam podnio žalbu i smatram
da je osnovana, jer smatram da jedini vjerodostojan dokument može biti njegova
vjerodostojna prijava, a 2010.,2011., 2012. je negativno poslovao, zato sam ja vrlo siguran da
će se uspjeti u ovome sporu. Samo što Visoki trgovački sud rješava pitanje ove žalbe od
14.11.2014. godine, što je već 2 godine, a u praksi je 3-4 godine. Bit će vrlo vjerojatno ukinuti
te će se provesti novo vještačenje. Po mom mišljenju spor će trajati još 3-4 godine. Horvat na
sve načine pokušava doći do nova, tražio od suda da Općina plaća penale ako on ne može
raditi. Sud je donio odluku da Općina može maksimalno dati nekih 6.000,00 kuna penala.
Tržio sam da se raskine i ugovor o koncesiji, prvenstveno jer se može tražiti raskid Ugovora
zbog netrepeljivosti odnosa, dana danas nije odlučeno o tom postupku. A kompletnu
dokumentaciji imam ja a imate i vi, te možete slobodno pogledati ako vas nešto još zanima i
pitati.
Na iznos od 340.000,00 kuna idu i kamate što je nekih 70-80.000,00 kuna, a što se tiče
sudskih troškova plaća ga stranka koja izgubi spor, a ja smatram da će ih on platiti jer je
većim djelom izgubio spor, jer je od 1.800.000,00 došao na 340.000,00.
Gospodin Nedoklan: „ Horvat je pokrenuo parnicu protiv nas, i sad nebitno koliko je on tražio
a koliko će na kraju dobiti, ali on će dobiti neki iznos što znači da je dobio spor. „
Odvjetnik: „ Djelomično ste u pravu. Ali ponavljam da se sve vrti oko one presude zbog
izostanka. Ja sam predlagao i sada predlažem da se probate nagoditi, jer se već vodi 4 godine
sudski postupak a minimalno će još toliko.“
Načelnik: „Ja bih samo dodao da sam ja par puta pokušavao da se mi nađemo i dogovorimo,
ali on baš i nije bio za to i uvijek je dolazi u pratnji odvjetnika. Nudio sam mu 270.00,00 kuna
ali nije htio pristati. Čak sam mu rekao i da on kaže cifru ali on ne želi nego želi tjerat sud do
kraja.“
Gospodin Nedoklan: „ Mene još zanima koliko će vaš trošak biti otprilike?“
Odvjetnik: „Dosad ste mi platili nekih 20.000,00 kuna a do kraja će to otprilike biti 100120.000,00 kuna. S time da ako bude točno ovo što govorim, trošak će platiti Horvat.
Ako bude što novo ja ću kao i uvijek obavijestiti načelnika a mogu i opet doći.“
Predsjednik: „Zahvaljujem se odvjetniku a mi možemo nastaviti sa Dnevnim redom.“

Točka 1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar
Predsjednik vijeća: „Možemo nastaviti, dajem na raspravu i glasanje 1. točku dnevnoga reda.
Ima li kakvih pitanja? Ako nema, molim vas glasajte za usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice.
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 2. 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 prošle sjednice 29. lipnja 2016. imali
smo uglavnom održavanje tekućih obveza, bili su godišnji, bili su izbori ... Opet smo se javili
na Javni poziv Ministarstva kulture, na iznos od 500.000,00 kuna za obnovu dvorca. Napokon
smo počeli bušit bunar u Marincima, sa Županijom smo odradili igralište u Marincima. U
Ceriću u doli, mislim da je za ovu godinu završeno. Već sam vas izvijestio da nam od
Ministarstva kulture odobreno 400.000,00 kuna, pa smo neki dan imali sastanak u općini sa
konzervatorskim odjelom, bili su i iz muzeja te jedan profesor sa građevinskog fakulteta iz
Zagreba, te smo raspravljali o idejnom rješenju za dvorac. Nasipale su se lenije u Marincima,
jednu leniju smo nasuli 13 šlepera drobljenog crijepa. I eto to bi bilo to od mene.“
Gospodin Ivo: „Jedino me zanima no probijanje onih 200 metara iz šume, a to smo već bili
dogovorili na sjednici ali ništa se još nije radilo:“
Načelnik: „ Sa Vladom sam razgovarao i rekao je da će biti odrađeno čim se vrati stroj koji je
negdje u Lici.“
Gospodin Josip:“ Ja ću opet kao prošli put – jel OPG-ovi plaćaju i sta je sa Monosteriumom?“
Načelnik: „Monosterium radi, sudski proces se vodi ali nema nikakvih poziva za sud, a neki
manji OPG-ovi su platili a ostali su nedavno uzeli uplatnice pa očekujemo da će platiti.“
Gospodin Tokić: „ Mene zanima zašto se nije pokosilo bliže do kuća kad se kosilo tamo na
kraju sela, prije potoka?“
Načelnik: „ Mještani su uvijek kosili do potoka, ali imamo javne radove pa će se bolje
pokositi.“
Gospodin Nedoklan: „ Moram iskazati i ja nezadovoljstvo sa košnjom u Ceriću, tvrdim da je
puno lošije od košnje u Nuštru. Ali bih htio pitati što je sa stazama u Ceriću?“

Načelnik: „Prvo moram reći da se ne slažem da se više i bolje kosi u Nuštru, svaki petak ili
četvrtak se kosi u Ceriću. A staze će biti i u Ceriću odrađene, jer smo dobili novce preko
Ministarstva graditeljstva. Natječaj je raspisan i bit će do kraja godine odrađeno 300 metara.“
Gospodin Ivo: „ Zanima me kakav se spomenik radi na putu prema Marincima?“
Predsjednik: „ To nije spomenik nego spomen obilježje poginulima 03.10.“
Gospodin Srednoselec: „ A kada će biti spomenik? Načelnik je rekao do Dana općine, an
sjednici prije 3,4 sjednice.“
Načelnik: „ Nisam ja to rekao, bit će do kraja godine.“
Gospodin Marošević: „ Zanima me kakvo je stanje sa NK Nosteria?“
Načelnik: „ Situacija je sve bolja, nije bila skupština, vršitelj dužnosti je Tomislav Mašić, tako
je dobro, dug je smanjen, nešto su sami prikupili, nešto preko donacija , koliko je ostalo ne
znam točno.“
Gospodin Nedoklan: „ Budući da se NK Marinci ugasili, a s obzirom da i Nosteria i NK Cerić
imaju financijskih problema, postoji li šansa da se ostatak od namijenjenih novaca tj
25.000,00 kuna preraspodijelili na NK Cerić i Nosteriu?“
Načelnik: „ Nemaju samo nogometni klubovi problema, ali već sam rekao i ponavljam,
udruge se ne mogu osloniti samo na financiranje od općine. Općina uz njihova sredstva i daje
pomaže koliko može. A i koliko znate bio je natječaj a bit će i nagodinu, a i Josip je ovdje pa
nam on može reći može li se:“
Gospodin Ivanković: „ Ne može se, bio je natječaj i nema mijenjanja i preraspodjele novaca.“
Predsjednik vijeća: „ Hvala, ima li još pitanja? Nema, idemo onda na slijedeću točku!“

Točka 3. Odluka o imenovanju Odbora za malo poduzetništvo
Predsjednik vijeća: „ Ova točka nam je ostala neriješena od prošlog vijeća, pa vas molim
izjasnite se.“
Gospodin Milić: „ Ja bih predložio 3 osobe, a to su Domagoj Marošević, Željko Šarić i Goran
Runjaić. To je moj prijedlog u ime HSS-a.“
Predsjednik vijeća: „ Ima li još priejdloga? Odbor će imati zadaću da pripremi Pravilnik za
pomoć poduzetnicima i kriterije prema kojima će se dodjeljivat novci jer je u Proračunu
osigurano nekih 50.000,00 kuna.“
Gospodin Nedoklan: „ Predložio bih da se Odluci doda točka da se njima ne isplaćuje
naknada.“
Predsjednik: „ To se podrazumijeva, Odbor da bi bio plaćen mora se odlučiti na sjednici.
Ako nema pitanja više, molim vas glasajte!“

''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 3
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice
Predsjednik vijeća: „ Načelniče, izvolite. Jer smo tu Odluku imali na zadnjem Vijeću ali smo
se dogovorili da ćemo na sljedećoj sjednici odlučiti.“
Načelnik: „ Prijedlog je da se ulica zove Ulica Marina Držića jer je to nastavak te ulice.“
Predsjednik vijeća: „Ima li drugih prijedloga, molim glasajte.“
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 5. Predmet Senke Šarić
Predsjednik: „Materijale ste dobili, pa možemo porazgovarati.“
Načelnik: „ Suprug Senke Šarić je došao sa prijedlogom da kupimo taj dio i tražio je
90.000,00 kuna ali sam ga odbio. Danas sam razgovarao sa vlasnicima tih čestica, koji imaju
građevinske dozvole i sve je legalizirano, sigurno se bivši vlasnik odrekao toga u njihovu
korist ali očito nije provedeno u gruntovnici.“
Gospodin Ivo: „ Ja smatram da se Općina ne bi trebala miješat u to.“
Gospodin Kalaica: „ Mislim da se ne bi trebali miješat ali nekako mi se čini da bi nas mogli
tužiti a trebali bi se potruditi da izbjegnemo sudski spor.“
Predsjednik vijeća: „Hvala, možda da ovo ostavimo i za slijedeću sjednicu da dobro razmislite
i ispitamo neke stvari možemo glasovati.“
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6. Prijedlog Odluke o privaćanju zamolbe za asistenta u nastavi
Predsjednik vijeća: „Načelniče, izvolite.“

Načelnik: „Dobili smo zamolbu od Ivane Šarić i Martine Čulo, jer je njihov djeci potreban
asistent u nastavi jer nisu prošli preko Ministarstva. Razgovarao sam sa ravnateljicom i rekla
je da su uputili zahtjev HZZ-u da raspišu natječaj i zaposle asistenta preko mjere „Mladi za
mlade“ pa ako to prođe onda bi mi zaposlili samo jednog asistenta, i rade samo na pola
radnog vremena i koštao bi općinu 30.000,00 kuna.“
Gospodin Marošević: „ Ja bih samo predložio da ako možemo zaposliti osobu sa područja
općine Nuštar.“
Gospodin Šarić: „ Ja smatram da bi svako dijete trebalo imati svog asistenta, a posebno ne bi
bilo dobro da Ivan Šarić mijenja asistenta jer ga je imao i prošle godine, a Čulo nije uopće
nije imao asistenta, zato smatram da ne bi bilo dobro da imaju zajedničkog asistenta.“
Gospodin Kalaica: „ Možemo li zaključiti da se uvaže obje zamolbe i da zaposlimo dva
asistenta ali čekamo kakvo će rješenje dobiti škola. Molim glasajte.“
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0 .
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 7. Prijedlog Odluke o potpisivanju Ugovora sa HŽ-om
Načelnik:“ Kao što znate HŽ će raditi elektrifikaciju i modernizaciju pruge, 2. kolosijek koji
prolazi preko čestice 109, koju smo dali na korištenje Hrvatskim braniteljima, a došlo bi do
izvlaštenja 62 metra.“
Predsjednik vijeća: „Hvala lijepo, molim glasajte.“
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 8. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika HGSS-a članom Stožera civilne
zaštite
Predsjednik vijeća: „ S obzirom da Drage nema, Katarina će nas uputiti.“
Katarina: „ HGSS je poslao dopis da moramo u Stožer civilne zaštite uvrstiti predstavnika HGSS-a, pa
je gospodin Drago pitao da nam oni prelože nekoga i predložili su Zlatka Becića, pročelnika HGSS
stanice Vinkovci.“
Predsjednik vijeća: „ Tko je za da ga uvrstimo u naš Stožer. Molim glasajte:“

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju učenika srednjih škola
Načelnik: „Dobili smo prijedlog odluke tj. ugovore o sufinanciranju od javnih prijevoznika, točnije od
Poleta i Čazmatransa a čekamo još od HŽ-a, a ide kao i prošle godine, 100 kn roditelja tj. mi
preuzimamo 50 kn pa roditelji plaćaju samo 50 kuna.“
Predsjednik vijeća: „ Molim glasajte:“

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 10. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.
Predsjednik vijeća: „Materijale ste dobili, ima li pitanja? Ako nema, molim glasajte:“

''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.
Predsjednik vijeća: „ Ima li rasprave? Ako nema, molim glasajte.“
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1
Odluka je usvojena većinom glasova.

Točka 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća predškolske ustanove Vrtuljak
Predsjednik vijeća: „ Izvješće ste dobili, ima li pitanja? Ako nema, molim glasajte.“

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 13. Prijedlog dopune čl. 29. Statuta predškolske ustanove Vrtuljak
Gospodin Kalaica: „Zbog čl. 37 bi nadopunili čl. 29. sa odredbom da roditelj koji se želi
kandidirati mora prikupiti tu 1/10 potpisa.“
Predsjednik vijeća: „ Ima li rasprave? Ako nema, molim glasajte.“
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 3
''SUZDRŽANI'' – 1
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 14. Dani Općine
Načelnik: „Evo došla je 25. godišnjica obilježavanja Dana obrane i dana općine Nuštar, pozivnice ste
dobili, ja vas moli da se odazovete u što većem broju. Ove godine nema šatora na Mlačugama, sva
događanja u srijedu će biti tu na trgu u Nuštru. Hvala.“
Predsjednik vijeća: „ Zahvaljujem se svima, i također vas molim i pozivam da vas što više poprati sve
događaje. Sjednica je gotova.“

Zapisničar
Katarina Mađarević, mag.iur.
____________________________

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja
________________________

