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KLASA: 008-01/17-02/199-1 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12. prosinac 2017. godine 
 

 ZAPISNIK 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 12. prosinca 2017. godine s početkom u 19,00 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin  Novak Dario, Pozivom, 
KLASA: 008-01/17-02/193, URBROJ: 2188/07-17-02/03 od dana 07. prosinca 2017. godine. 
Sjednici su nazočili: 
 

1. ZDRAVKO SESAR 
2. DARKO ČULJAK 
3. KATARINA POPOVIĆ 
4. JOSIP PAP 
5. DARIO NOVAK 
6.   ROBERTA MESIĆ 
7. IVICA GILJA 
8. MARINKO SUTON 
9. NEDELJKO MUDNIĆ 
10. IVAN MILIĆ 
11. KLAUDIJA WILD-došla prije 4. točke dnevnog reda 
12. TOMISLAV VELIĆ 
13. IVAN ŽEKO 
14. MATEJ VRSELJA 
15. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar, 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
3. JOSIP IVANKOVIĆ - referent za računovodstveno-financijske poslove 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur 
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Sjednicom  je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća  Dario Novak.  Pozdravivši nazočne 
vijećnike,  predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik sa ranijih sjednica 
na glasanje. 

- Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

Zapisnik usvojen jednoglasno 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje:  

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

Dnevni red usvojen jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat  
2. Izmjena Odluke o općinskim porezima 
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj CZ i Godišnji 

plan razvoja sustava CZ   
4. Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu  
5. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu  
6. Proračun Općine Nuštar za 2018.  
7. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 2018 
8. Socijalni plan Općine Nuštar za 2018  
9.  Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru  za 2018. godinu  
10.  Program održavanje komunalne infrastrukture za 2018. 
11.  Program javnih potreba u športu za 2018.  
12.  Program javnih potreba u kulturi za 2018.  
13.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.  
14. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2018. godinu za 

redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Nuštar 

15. Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva 
16. Odluku o utrošku sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH za 2018.  
17. Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci  

 
Točka 1. Aktualni sat  

Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća: 
- od zadnje sjednice vijeća prošli na natječaju za reciklažno dvorište, ukupna vrijednost 

projekta 3.316.070,00, ukupan iznos prihvatljivih troškova 3.289.569,85, intenzitet 
potpore 84,99%, bespovratna sredstva u iznosu 2.796.134,37. 

- sredstva općine su 493,435 kn sa kojim idemo prema Minist. regionalnog koje sufinancira 
80%, što znači da Općina plaća 125.187,10 kn 

- natječaj za energetsku učinkovitost za vrtić onaj dio koji smo trebali platili isto idemo 
prema Minis, regionalnog 
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- prošli smo na natječaju zaželi u kojem ćemo zaposliti 20 gerontoodomaćica i voditelja 
projekta i asistenta. projekt traje 24 mjeseca odnosno 30 za njih dvoje. Vrijednost projekta 
3.007.795,72 kn uz sufinanciranje Općine od 0 kn. 

- Vezano za upit od prošlog puta zašto Dvorac nije prijavljen kao strateški projekt, predano 
je nekoliko projekata od kojih da bi prošli  morali su jednoglasno proći i na tom prvom 
vijeću je prošlo 7 projekata. Ti projekti koji bi trebali proći moraju biti vezani za 3 
županije: Dvorac Nuštar je projekt Općine, županije i nije strateški projekt koji bi se 
uvrtio u tražene projekte. 

- odrađen drvored u Nuštru i Ceriću 
Gospodin Gilja, ima li šta novo za prijelaz? 
Načelnik, kao i zadnji puta ponavljam. 20 dana se naručujemo kod župana na razgovor, zadnje je bilo 
da će on dogovoriti razgovor s ministricom Žalac i Ministrom Butkovićem. Moj razgovor sa 
ministricom Žalac je bio Hrvoje daj potpiši suglasnost da se ide u taj projekt. 
Gospodin Mudnić, javna rasvjeta u Ceriću? Ulica Josipa Runjanina, križanje kod škole i križanje 
Frankopanska i A. Starčevića? 
Načelnik, rasvjeta J. Runjanina danas stigli stupci i ulica prema školi idu 4 stupca. Frankopanska je 
upućen dopis Elektri da izmjesti stupce prema ogradi. 
Gospodin Gilja, projekt zaželi jel to 20 ili 22 ljudi? 
Načelnik, 20 gerontodomaćica i voditelj i asistent projekta. 
Gospodin Milić, koji su planovi za Marince. što bi se radilo i kod betoniranja staza je li u planu 
betoniranje ulice Hrvatskih vojnika? 
Načelnik, nije definirano što ide u koje mjesto već će se raditi po potrebi što je neophodno za koje 
mjesto. 
Gospodin Srednoselec, slali ste opomene za komunalnu naknadu jeste li slali opomene i OPG-ovcima 
koji su dužni po pola milijuna kuna. 
Načelnik,nismo slali OPG-ovcima jer su unazad 3 mjeseca njih 3,4 riješili kompletan dug. Znaju da će 
u skoroj budućnosti raspolaganje poljoprivrednim zemljištem biti vraćeno na općinu pa zbog duga 
vjerojatno neće moći sudjelovati u natječajima. Ne bi išao s imenima ovako, ali možete doći kod 
Josipa. 
Gospodin Žeko, komunalna naknada je prihod jedinica lokalne samouprave, malo sam istraživao i 
uočio sam da imamo najnižu komunalnu naknadu iza nas je samo Vukovar. Po izvješćima iz 2016 
vidim da je naplata dobra ali me zanima informacija koju sam čuo da se komunalna naknada otpisivala 
nekim pravnim osobama. Tko je, kada i iz kojeg razloga kome otpisao dug. Molim pismeni odgovor. 
Program treće životne dobi, potekao od HSLS-a, zanima me je li moguće da nemamo taj program u 
2017. g. 
Načelnik, program je ukinut mislim 2013. godine jer je ministarstvo promijenilo uvjete i mi se nismo 
mogli uskladiti s tim. Program je opstao samo u općinama pogođenim nekom elementarnom 
nepogodom, kao npr. Gunja. 
Gospodin Gilja, pomoć u kući je opstao u svim općinama koje su otvorile udrugu i prihvatile taj 
program. 
 
Točka 2. Izmjena Odluke o općinskim porezima  
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
Odluke o općinskim porezima usvojena jednoglasno. 

 

Točka 3. Analiza stanja sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj CZ i 
Godišnji plan razvoja sustava CZ    
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 Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

Gospodin Drago Mrkonjić, napominje kako smo u obvezi temeljem Zakona o civilnoj zaštiti donijeti 
smjernice analizu i godišnji plan te kako smo u fazi izrade nove procjene te se nadamo kako će se 
smanjiti broj timova civilne zaštite budući da nije bilo nikakvih ugroza 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
Odluke usvojene jednoglasno 

 
*pauza 10 minuta 

 
Točka 4. Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu   
Načelnik govori kako smo donijeli neke odluke jednoglasno, sufinanciranje prijevoza, vrtića, 
stipendije, a rebalans ne prolazi te napominje kako neće imati izbora već poništiti odluke jer nema 
sredstava u tim pozicijama. 
Gospodin Gilja, što se tiče rebalansa mi smo svoje rekli još na prošloj sjednici, mi ga nećemo podržati. 
te odluke nisu sporne već su sporne druge stavke tako da HDZ neće prihvatiti rebalans. 
Gospodin Velić, zanima me da li to znači da sve odluke koje smo donijeli neće važiti? 
Načelnik, za studente smo donijeli iznos stipendije od 600,00 kuna a godina počinje u 9 mjesecu, mi 
smo novce već potrošili i ostalo nam je svega 30.000 kn za stipendije u ovoj godini. Stipendije nisu 
sporne isplatiti će se kasnije, sporno je sufinanciranje vrtića, udruga i prijevoza. 
Gospodin Ivanković, prijevoz djece i režije udrugama je negdje oko 200.000 tis kn, režije nisu bile 
predviđene to je nova stavka. 
Gospodin Velić, obično kada se izglasava proračun ili neki drugi dokument za financije imamo vijeće 
ili neki odbor koji o tome izvještava pa me zanima jesu li upućeni više u to? Taj odbor bi trebao 
podnijeti neko zvješće. 
Gospodin Gilja, odbor za proračun i financije je taj koji je trebao dati neku riječ i izvijestit nas. 
Gospodin Velić, ja osobno ne želim biti kontradiktoran pa nešto prihvaćati nešto ne tako da ću ja ovaj 
rebalans iz socijalnih razloga podržati. 
Gospodin Žeko, imamo odbor za proračun i financije i oni bi trebali dati neku riječ slažu li se st im ili 
ne. 
Predsjednik vijeća, odbor se sastao još prošlu sjednicu. 
Gospodin Žeko, mene zanima mišljenje odbora i ja sam bio suzdržan i biti ću i sada. Osim toga ja 
neke stvari kao ekonomist i liberalist ne mogu prihvatiti. Neke od tih stavki su reprezentacija, djela 
likovnih umjetnika, sanacija divljih deponija, betoniranje i asfaltiranje staza. biti ću suzdržan za ovaj 
rebalans neću biti protiv. 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 2. 
Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu usvojene većinom glasova. 

 
 
Točka  5. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 5 
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''SUZDRŽANI'' – 2. 
Odluka je usvojena većinom glasova. 

 
Točka 6. Proračun Općine Nuštar za 2018. 
Predsjednik Općinskog vijeća, pristigli amandmani gospodina Žeke. 
Načelnik, ali ima izmjena u 1 amandmanu, ne ide minus 500. tis kn već minus 200 tis kn te je novi 
plan 1.700,000,00 kn za održavanje nerazvrstanih cesta. izmjena je i u izgradnji stadiona NK Nosterie. 
Predviđeno je 100 tis kn te se dodaje još onih 200 pa je novi plan 300 tis kn.Isto tako napominjem  da 
ako ide natječaj a mi krenemo u neku veliku izgradnju nećemo se moći prijaviti. 
amandman se prihvaća. 
Gospodin Žeko, 
Načelnik, imamo projekt proširenja vrtića i kad ide mjera 7.4.1  idemo s vrtićem, a kad bude neka za 
sportske građevine idemo s tim. 
Gospodin Velić, do sada nije bilo natječaja koji financiraju sportske građevine. 
Gospodin Žeko, digli smo porez na dohodak i proračun narastao za 2 mil kn i nije i jasno da do sad 
nismo uspjeli ništa napraviti za stadion. 
Gospodin Gilja, podržavam amandman vezan za Nosteriu, mislim da ni ovaj iznos koji ste predvidjeli 
neće pokriti ono sve što je do sada propalo. 
Predsjednik vijeća daje Amandman br 1 glasanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
Amandman usvojen jednoglasno. 

 
Načelnik, Amandman br. 2 odnosno br 3 na vašim papirima, a radi se o naknadi za rođenje 
djeteta. Ne može se uzeti sa održavanja poljskih putova jer su to namjenska sredstva te će se 
opet uzeti sa nerazvrstanih cesta 50 tis kn i u novi plan ide 120 tis kn. Idemo poboljšat 
demografsku sliku Općine pa ćemo u daljnjem planu socijalne skrbi odlučiti koji će to biti 
iznos. 
gospodin Žeko, vi znate kakva je demografska slika, ljudi odlaze i ja sam predložio da to bude 
3 tis kn po djetetu. Iz županije iselilo 2,2% stanovništva, općina Nuštar isto ima veliki pad u 
odnosu 2001 i 2011. godina. i po popisu rođene djece koji sam dobio u Općini je veliki pad u 
2017 godini. 
Predsjednik vijeća daje Amandman br 2 glasanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
Amandman usvojen jednoglasno. 

načelnik predlaže amandman da se skine sa R061 te da se poveća iznos za stipendije za 180 
tis kn jer ako se prijavi 60-tak ljudi trebat će nam iznosu u proračunu od 350, 360 tis kn. 
Predsjednik vijeća daje Amandman glasanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
Amandman usvojen jednoglasno. 
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Gospodin Gilja, bilo bi mi drago da sam čuo Odbor za proračun i financije jer je njegova 
zadaća da nas izvijesti. Nismo dali amandmane imali smo drugačiju viziju proračuna, iako 
smo oporba bili bismo zadovoljni da se nas kontaktiralo u vezi izrade proračuna.. Mi proračun 
podržati nećemo i mi smo spremni pripremiti prijedlog gdje se svi odričemo naknade u korist 
djece i socijalno ugroženih. 
Gospodin Velić, proračun nije razvojni već vegetirajući i moj glavni instrument da izrazim 
nezadovoljstvo vlašću koja je tu godinama i nije ništa napravila za mene je neprihvaćanje 
proračuna jer je to jedini način rušenja takve političke vlasti. 
načelnik, Odbor za proračun i financije je moja greška jer im nisam rekao da trebaju iznijeti 
svoje stajalište. Gospodine Velić možda je vegetirajući proračun, ali ste imali priliku za 
podnijet amandmane i na taj način ako vijećnik pridonijeti dobrobiti ove Općine. 
Gospodin Velić, ja samo iskreno kažem da je to za mene instrument rušenja vlasti koja nije do 
sada ništa napravila. 
Gospodin Mudnić, na tragu Velića i Gilje smeta me što nije ništa konkretno navedeno za 
cerić. 
načelnik, nije naglašavan niti Nuštar, imamo stavke projektna ulaganja. 
Gospodin Mrkonjić, ja sam iz Cerića i nalazim se u zajedničkim stavkama. 
Načelnik, bila je sadnja drvoreda, nije bilo navedeno Cerić a dobili ste 50 stabala.  
Gospodin Žeko, mi donosimo proračun za 2018 godinu bez kojeg nema funkcioniranja, ja 
nisam zadovoljan s vlasti, ali ja sam liberal i reći ću vam zašto ću biti za izvršenje proračuna. 
Načelnik je i sam rekao da je proračun 70% zadan i mi tu nemamo nešto prostora izmišljati ali 
zato jedina mogućnost da dođemo do više novaca su projekti i mi trebamo u idućem periodu 
dovući što vise projekata. podržati ću proračun, dati ću vam šansu da radite ali trebate s nama 
sjesti i dogovarati se bar svaka 3 mjeseca. sa 7 ruku upravljate općinom, svaka čast ali ne 
može se sve. tako da ću podržati proračun. 
Načelnik, prihvaćam vašu kritiku i ja pomoć od drugih nisam  izbjegavao, svi su imali priliku 
i ja sam spreman na pomoć sa svih strana. 
Gospodin Gilja, kad već podržavate proračun zanima me koliko ljudi se iz projekata 
zapošljava i financira. 
Gospodin Velić, pisanje projekata je dugi i nimalo lagan posao i za sobom nosi 2 godine 
uzaludnog plaćanja jer morate biti svjesni da projekti u početku proći neće. 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Proračun Općine Nuštar za 2018 usvojen većinom glasova. 

 
 
 
Točka 7. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 2018 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 8. Socijalni plan Općine Nuštar za 2018 
 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
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''PROTIV'' – 6 
''SUZDRŽANI'' – 1. 

Odluka usvojena većinom glasova 
 

Točka 9. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru  za 2018. godinu 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 10. Program održavanje komunalne infrastrukture za 2018. 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 11. Program javnih potreba u športu za 2018. 
 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 12. Program javnih potreba u kulturi za 2018. 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 13 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 14. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2018. 
godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Nuštar 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 
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Točka 15. Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 16. Odluka o utrošku sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH za 2018.  
 Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Točka 17. Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
Odluka usvojena većinom glasova 

 
Sjednica je završila u 20:47 sata i snimana je diktafonom te će nakon usvajanja 
zapisnika cijela sjednica biti dostupna na stranici Općine Nuštar www.nustar.hr , 
točnije You Tube kanal općine Nuštar. 
 
 
 
 
 
Zapisničar 
Maja Matijašević, mag.iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
____________________________ ________________________ 
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