KLASA: 008-01/13-02/182-1
URBROJ: 2188/07-13-02/03
Nuštar, 29. listopad 2013. godine

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 29. listopada 2013. godine s početkom u 19,00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dražen Kalaica, Pozivom,
Klasa: 008-01/13-02/175, Urbroj: 2188/07-13-02/03 od dana 23. listopada 2013. godine.
Sjednici su nazočili:
1. IVICA GILJA
2. TOMISLAV TOKIĆ
3. ŽELJKO SESAR
4. IVAN MILIĆ
5. NEDELJKO MUDNIĆ
6. JOSIP SREDNOSELEC
7. DRAŽEN KALAICA
8. KRUNOSLAV ŠARIĆ
9. GORAN BANOŽIĆ
10. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ
11. IVO MILIĆ
12. ZORAN ALPEZA
13. MARIO ŽOKVIĆ
14. IVAN NEDOKLAN
Sjednici nije nazočio:
1. STJEPAN LOVRIĆ
Osim vijećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar
3. JOSIP IVANKOVIĆ – administrativni djelatnik u financijskoj-knjigovodstvenoj službi
Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur
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Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ gospodinu Srećku Šimunović vezano uz gosppodarsku zonu
Henrikovci.
Gospodin Srećko Šimunović, prostor je bio gospodarski, a u zadnjim izmjenama prostornog plana
2006. godine prostor je izmijenjen u visoko poljoprivredno zemljište. 2008. godine novim izmjenama
je to potvrđeno.
Iskreno, kad sam to kupovao nisam provjeravao te me dočekao hladni tuš. Ništa ne mogu raditi jer nije
uvršteno u GUP. Imam i partnera koji je ušao u to sa mnom , ali sad ne možemo ništa. Moguće je
renoviranje postojećih zgrada, dok one srušene ne možemo ništa. Na vijeću je da odluči želi li taj
prostor ponovno pokrenuti.
Načelnik, gospodin Srećo je rekao da Općinu neće s ničim obvezati niti sa dovođenjem struje ili vode.
Gospodin Srećko Šimunović, graničite sa gospodarskom zonom. Svi poljoprivrednici koji žele nešto
graditi moraju imati česticu od 15 ha i izvan zone. GUP nije prilagoen poljoprivrednicima.
Gospodin Ivica Gilja, kad je rađen GUP nije se vodilo računa o Henrikovcima i mislili smo da je to
građevinska zona. U 10 . mjesecu smo primijetili da ne odgovara urbanistički plan Općine i planirali
smo ići u izmjene.
Gospodin Srećko Šimunović, što se tiče toga što će se raditi i graditi teško je govoriti. U 1. fazi će
vjerojatno ići skladištenje i sušenje, ali se nadam da je taj prostor dobar i za preradu.
Gospodin Ivo Nedoklan, treba ići izjava u pisanom obliku da ako se to proda da se to odnosi na i na
njega.
ZAKLJUČAK: Predsjednik Općinskog vijeća, zaključak je takav da se udovolji zahtjevu i da se ide u
ciljane izmjene prostornog plana i da se ugrade elementi osiguranja ako se pojavi novi vlasnik i da
Općina Nuštar nije dužna dovesti komunalnu infrastrukturu i to sve u pisanom obliku zabilježiti.
Za Zaključak je glasovalo:
''ZA'' – 14 glasova
''PROTIV'' – 0 glasova
''SUZDRŽANI'' – 0 glasova.
Zaključak je donesen jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća je dao na usvajanje predloženi dnevni red. Budući da nije bilo prigovora
i nadopuna dao je dnevni red na usvajan je,
jednoglasno je prihvaćen dnevni red (14 glasova ZA).

Prihvaćeni dnevni red glasi:
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
2. Usvajanje zapisnika sa 4. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
3. Aktualni sat,
4. Projekcija razvoja Općine Nuštar od 2014-2017. godine
5. Usvajanje financijskog izvješća za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. godine
6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka stipendiranja učenicima i
studentima s područja Općine Nuštar
7. Donošenje Odluke o usvajanju programa socijalne skrbi
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TOČKA 1.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NUŠTAR
Usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar.
Zapisnik je usvojen jednoglasno.

TOČKA 2.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. TELEFONSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINE
NUŠTAR

Usvaja se zapisnik sa 4. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
Zapisnik je usvojen jednoglasno.

TOČKA 3.
AKTUALNI SAT

Načelnik pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na odazivu.
Dani Općine prošli su bez većih problema. Obustavljeni poslovi na igralištu oko postavljanja ograde su
nastavljeni uz odobrenje konzervatorskog odjela. 02.10. je održano ročište za dimnjačara gdje je
odvjetnik Cvrković tražio da novi vještak napravi novi izračun što će sud odlučiti.
18.10 sastao se mjesni odbor Cerić gdje su predstavnici mjesnog odbora i udruga iznijeli svoje
zahtjeve.
21.10. održan je sastanak sa predstavnicima Nadzornog odbora tj. HDSSB-a u vezi poduzeća
Monosterium.
25.10 je u razgovoru sa direktorom Vodovoda dogovoreno proširenje vodovodne mreže u Nuštru i
Ceriću.
Krenuli smo u obnovu Križnog puta na groblju. I uglavnom sređujemo dokumentaciju jer smo u dva
navrata dobili dopis da se očitujemo o ustrojstvu općinske uprave, pravilnik o unutarnjem redu.
Gospodin Drago Mrkonjić, održan je sastanak mjesnog odbora u Ceriću i postavilo se pitanje rasvjete
na pješačkom kod groblja. Jedan stup je postavljen i drugi je u planu i još planiramo 2 klupe uz
šetnjicu.
Što se tiče dana Općine svi su bili pozvani da sudjeluju tako da sad imamo iskustva za nagodinu.
Gospodin Domagoj Marošević, HSS je održao sastanak, imamo pritužbu u Marincima voda se osjeti i
pitanje je kada će se izgraditi kanalizacijska mreža u Marincima.
Načelnik, prije mjesec i pol su pregledali vodi i zaključak je taj da se mora novi bunar bušiti.
Gospodin Nedeljko Mudnić žale se mještani na proširenje vodovodne mreže. U ime kluba zastupnika
HDZ-a traže od nas konačan datum, a ja im ne mogu odgovoriti.

3

Načelnik, s obzirom da po novom zakonu mi svoje ovlasti moramo prenijeti investitoru Vinkovačkom
vodovodu i kanalizaciji i oni odlučuju o daljnjem proširenju naš plan je bio da mi to odradimo u
dogovoru s njima preko narudžbenice.
Gospodin Nedjeljko Mudnić, moja preporuka, nemojte raditi to što planirate, iskopati sami, pustite
izvođaču da to napravi jer ne znate što vas čeka dolje, te se može još veća šteta napraviti.
Gospodin Ivica Gilja, regionalni vodovod je imao zastoj zbog spajanja cijevi kod podvožnjaka, to se
riješilo, a Nuštar mora izmijeniti cijevi.
Načelnik, izmjena vodovodnih cijevi neće ići, to je njihov odgovor.
Gospodin Tomislav Tokić, sanacija kanalizacije, biciklistička staza, koji će se poljski putevi posipat u
Nuštru, Ceriću.
Načelnik, poslije primopredaje obustavio sam radove i pozvao nadzor. Cestorad je rekao da oni rade
završne radove, oni daju garanciju na te radove 2 godine i kakvo je stanje cijelo selo bi mogli ponovno
raditi. Biciklistička staza je predan projekt, ali nam ga nisu odobrili.
TOČKA 4.
PROJEKCIJA RAZVOJA OPĆINE NUŠTAR OD 2014-2017.
Načelnik, strateški cilj razvoja Općine ne mogu odrediti ja niti bilo tko drugi sam. U materijalima koje
smo Vam podijelili vidljivo je kako se radi strategija, što vjerojatno i znate. Znači moramo oformiti
radnu skupinu koju će možda sačinjavat i vanjski suradnici i odlučiti kojim pravcem voditi Općinu
temeljem analize stanja.
Danas na području Općine Nuštar ne postoje značajne razvijene gospodarske djelatnosti.
U Općini Nuštar djeluje ukupno prema HGK 82 aktivna gospodarska subjekta, a prema obrtničkoj
komori 59 aktivnih obrta.
S obzirom da su primarno razvijena uslužna, trgovačka, građevinska i poljoprivredna djelatnost
trebalo bi se okrenuti tim djelatnostima i poduprijeti ih u radu, posebice poljoprivrednu djelatnost.
Komunalna infrastruktura
Zatečena mreža prometnica pokriva cjelokupni teritorij Općine Nuštar te povezuje sva 3 naselja gdje
su prometnice gotovo u cijelosti asfaltirane. Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije
i nalazi se na gospodarskoj prekretnici koja će donijeti nove prilike i nove izazove. Ta prekretnica
zahtijeva sagledavanje vlastitih društvenih i gospodarskih djelatnosti, ali i utvrđivanja nedostataka i
slabosti koje nas sprječavaju u potpunom i učinkovitom iskorištavanju prilika koje se otvaraju pred
hrvatskim gospodarstvom.
Tako i Općina Nuštar, koja želi svojim građanima osigurati primjeren životni standard i kvalitetu
života. Kao podloga za privlačenje sredstava investitora u područje naše Općine (bespovratna
kreditna sredstva) izrađuje se strateški plan.
Projekti koje planiramo ostvariti:
- Proširenje kanalizacijske mreže u Ceriću za što već postoji projektna dokumentacija
- Biološki pročistač u Nuštru
- Izgradnja vrtića u Ceriću
- Biciklistička staža Nuštar-Vinkovci
- Dovršetak stambeno-servisne zone sa vodom, strujom i asfaltom
- Reciklažno dvorište, koje smo duži napraviti po zakonu
- Rekonstrukcija krovišta na zgradi Općine i uređenje potkrovlje za udruge
- Izgradnja igrališta u Marincima iza škole
- Zgrada stadiona
- Dovršenje dokumentacije za Dvorac i park
- Proširenje vrtića u Nuštru
- Izgradnja nerazvrstane ceste Nuštar-Tordinci
- Priprema dokumentacije za Dvorac (konzervatorska i restauratorska studija s idejnim prijedlogom
prezentacije Dvorca)
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- Energetska učinkovitost za zgrade Općine i Doma kulture (predana prijava projekta za sufinanciranje
17 rujna 2013. godine)
Provedeni projekti:
- Ribarsko lovačka kuća
- Projekt nerazvrstanih cesta
- Projekt stambeno poslovne zgrade
- Prekogranična suradnja sa Bačkim Petrovcem
Osobno smatram da ova Općina nije moje privatno vlasništvo te da mogu sam odlučivati o razvoju
Općine, te mislim da se tako i ponašam. I sami znate da se od Općinskom proračuna mogu samo
kopati rupe, što i radimo, a za neke konkretnije stvari sredstva trebamo tražiti preko fondova
Europske unije, odnosno kandidirati sve projekte od važnosti za Općinu Nuštar.
Suradnja sa Vukovarsko-srijemskom županijom za sada je dobra i ne vidim razloga zašto takva ne bi
ostala i dalje te smatram da će, u slučaju potrebe, i suradnja s nadležnim ministarstvima biti bez
problema, bez obzira na neke okolnosti.
TOČKA 5.
USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2013.
GODINE
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013.
godine
Za usvajanje financijskog izvješća je glasovalo:
''ZA'' – 14 glasova
''PROTIV'' – 0 glasova
''SUZDRŽANI'' – 0 glasova.
Financijsko izvješće je usvojeno jednoglasno.

TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA
STIPENDIRANJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE NUŠTAR
Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka
stipendiranja učenicima i studentima s područja Općine Nuštar. U povjerenstvo su predloženi: Josip
Srednoselec, Alpeza Zoran, Dolić Viktor, Davor Stanković i Milić Ivo.

Za prijedlog je glasovalo:
''ZA'' – 7 glasova
''PROTIV'' – 7 glasova
''SUZDRŽANI'' – 0 glasova.
Prijedlog o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka stipendiranja učenicima i
studentima s područja Općine Nuštar nije usvojen.
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TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o usvajanju programa socijalne skrbi

Za Odluku je glasovalo:
''ZA'' – 14 glasova
''PROTIV'' – 0 glasova
''SUZDRŽANI'' – 0 glasova.
Odluka je donesena jednoglasno.
Sjednica je završila s radom u 21,40 sati i snimana je magnetofonom.

Zapisničar
Maja Mihaljević

_____________________

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Nuštar
Dražen Kalaica

__________________
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