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KLASA: 008-01/14-02/38-1 

URBROJ: 2188/07-14-02/03 

Nuštar, 13. veljače 2014. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 13. veljače 2014. godine s početkom u 19,00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dražen Kalaica, Pozivom, 

Klasa: 008-01/14-02/31, Urbroj: 2188/07-14-02/03 od dana 07. veljače 2014. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   ŽELJKO SESAR  

4.   IVAN MILIĆ  

5.   NEDELJKO MUDNIĆ 

6.   STJEPAN LOVRIĆ  

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. JOSIP SREDNOSELEC 

 

Osim vijećnika sjednici su nazočili: 

1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar 

2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 

Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur 
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Gospodin Domagoj Marošević, na prijedlog 1/3 vijećnika tražimo razrješenje i imenovanje 

Povjerenstva za izbor i imenovanje. 

Potpisani prijedlog dostavljen je predsjedniku općinskog vijeća na uvid i čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasanje: 

 

''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

1 vijećnik ne glasa 

 

Prijedlog je dobio većinu glasova te će biti uvršten kao 10. točka dnevnog reda. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je dao na usvajanje predloženi dnevni red.  

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (10 glasova ZA, 3 glasa PROTIV  i 1 vijećnik ne glasa). 

 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat, 

3.   Izglasavanje nepovjerenja potpredsjednicima Općinskog vijeća 

4. Donošenje Odluke o provođenju neovisne revizije u tvrtki Monosterium d.o.o. 

5. Donošenje Odluke o korekciji cijene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

6. Donošenje  Odluke o imenovanju ulice u Ceriću na prijedlog mjesnog odbora Cerić 

7. Vraćanje mandata predsjednika vijeća Općine Nuštar 

8. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

9. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

10. Razrješenje i imenovanje Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice 

Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice 

Općinskog vijeća općine Nuštar. 

Za zapisnik je glasovalo: 
''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 4 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

 

 
Točka 2. Aktualni sat 
Načelnik pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na odazivu 
Načelnik, predan je natječaj za proširenje vodovodne mreže Ministarstvu regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za industrijsku zonu. Vrijednost investicija je 280.000,00 kuna.  
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Dobili smo ponudu za izradu arhitektonske snimke zatečenog stanja Nuštarskog mlina sa kojim bi išli 
prema konzervatorskom radi rušenja mlina, ponuda iznosi 29.900,00 kn + PDV. Isto tako tražili smo 
ponudu za izradu idejnog arhitektonskog rješenja obnove i prenamjene u starački dom Malog Dvorca, 
a koje ćemo pokušati tražit od Ministarstva kulture. 
Odrađen je videonadzor u zgradi općine. 
Što se tiče vode u Marincima novi bunar ne vrijedi bušit jer se nalazi u doli i sve se cijedi u njega. 
Djelatnici Vodovoda redovito ispituju vodu i doziraju je sa klorom. 
Od 01.01. na snagu je stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi i prema njemu nema više jednokratnih 
pomoći već samo troškovi stanovanja korisnicima socijale. 
20.01. u posjet nam dolazi Krim policija zbog anonimne prijave na DORH i USKOK vezano za 
Monosterium i Henrikovce. 
29.01. održana je koordinacija gdje su potpisani novi  ugovori za prijevoz učenika. 
06.02. u posjet Odbojkaškom klubu Zrinski došao je u posjet predsjednik odbojkaškog saveza 
Hrvatske sa svojim suradnicima i tom prigodom donirao je sportsku opremu i lopte. 
08.02. održano je u Vatrogasnom domu druženje udruga općine Nuštar ( vatrogasci, lovci, ribiči, 
veterani ) i moramo naglasiti da su sve sami financirali. 
Održane su 4 godišnje skupštine: ribolovci Cerić, KUD Cerić, KUD Nuštar i KUD Marinci. 
Kuća u Marincima je u fazi unutrašnjeg uređenja. 
Krenuli smo u izradu projektne dokumentacije za LED rasvjetu jer nema dokumentacije pošto je 
postojeća rasvjeta provučena kroz obnovu. Temeljem te dokumentacije ići ćemo na natječaj Fonda za 
energetsku učinkovitost. 
Dobili smo certifikat za energetsku učinkovitost za Dom kulture, a za zgradu općine smo predali žalbu 
jer su nam odbili zbog građevinske dozvole. 
Nabavljena je uredska i informatička oprema za program HET-NET koji treba od ponedjeljka krenuti 
sa dnevnim boravkom. 
Odgovor vijećniku Maroševiću u vezi groblja: Civilne žrtve rata plaćaju punu cijenu, a samo su 
branitelji oslobođeni u 3m². 
Pitanja vijećnika: 
Gospodin Stjepan Lovrić, imam 2 pitanja. Ulica Ljudevita Gaja šahte su iznad asfalta 15,20 cm hoće li 
se to raditi? Drugo pitanje u vezi Nosterie, tko vodi, što se dešava, kako funkcionira? 
Načelnik, ja sam nažalost preuzeo odgovornost da pomognem te sam preuzeo blagajnu od 
Slobodana. Redovna godišnja skupština je u 4 mjesecu, ali mi možemo sazvati izvanrednu skupštinu 
da se izabere novo vodstvo. 
01.01.2014 novi Zakon o udrugama gdje će sve udruge voditi računovodstvo. Hoće li svi klubovi moći 
funkcionirati ne vjerujem. 
U nogometnom savezu piše da je Marinko Suton i dalje predsjednik, Vlado Franjić se nigdje ne 
spominje. 
Gospodin Goran Banožić, nisam  shvatio što je poduzeto u vezi vode u Marincima? 
Načelnik, samo razgovor, takav je bazen dolje ili regionalni vodovod ili još jedan bunar. 
Gospodin Zoran Alpeza, što je sa fondovima, možemo li išta izvući i tko poduzima radnje općina ili 
Monosterium?  
Načelnik, Općina poduzima radnje. 
Gospodin Nedeljko Mudnić, rasvjeta u Ceriću na početku šetnjice je mrak? 
Načelnik, rasvjeta u Ceriću je problem, gdje god da idemo u rasvjetu moramo ići u kupovinu snage ali 
ako prođe LED rasvjeta to neće biti problem. 
Gospodin Ivan Nedoklan, sugestije jedna proširenje vodovodne mreže u Frankopanskoj ulici u Ceriću i 
derutna fasada na zgradi u centru T-mobile je vlasnik i trebalo bi ih kontaktirati da riješe fasadu jer 
narušava izgled. Također molom da se nadopuni stranica općine sa Domovinskim ratom dodati i Cerić 
i da se uredi i gospodarstvo. 
Gospodin Krunoslav Šarić, pitanje za načelnika vezano za dnevni boravak, natječaj je bio raspisan, 
koliko osoba je bilo primljeno koje su to i je li netko u sukobu interesa. 
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Načelnik, primljeno je 6 osoba iz općine Nuštar to su: Blanka Jazvo, Anja Perić, Ines Pernar i vozač iz 
Cerića Josip Šimunić 
Gospodin Krunoslav Šarić, smatrate li da tu nema sukoba interesa konkretno Ines Pernar je u uskoj 
vezi sa vijećnikom točnije zaručnica? 
Načelnik, iskreno nisam upoznat s time. 
 
Gospodin Krunoslav Šarić, s obzirom da je načelnik glavni i da donosi odluku o imenovanju i 
razrješenju ovim putem pismeno podnosim ostavku na mjesto u Nadzornom odboru Monosteriuma 
za mene i Matka Šarića. 
 

 

Točka 3. Izglasavanje nepovjerenja potpredsjednicima Općinskog vijeća 

Nepovjerenje potpredsjednicima izglasano je većinom glasova: ''ZA'' – 10 glasova 

PROTIV'' – 4 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o provođenju neovisne revizije u tvrtki Monosterium d.o.o. 

Općinsko vijeće općine Nuštar jednoglasno je donijelo Odluku o provođenju neovisne revizije u tvrtki 

Monosterium d.o.o.  

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 14 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 

 

 

Točka 5. Donošenje Odluke o korekciji cijene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

Općinsko vijeće Općine Nuštar jednoglasno donosi Odluku o odbijanju zahtjeva Nevkoša d.o.o. za 

korekcijom cijene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada. 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 0 glasova 

''PROTIV'' – 14 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 

 

 

Točka 6. Donošenje  Odluke o imenovanju ulice u Ceriću na prijedlog mjesnog odbora Cerić 

Predsjednik Općinskog vijeća općine Nuštar daje 2 prijedloga na glasanje: 1. prijedlog Branitelji 

Cerića i 2. prijedlog: Hrvatskih branitelja. 

Za 1. prijedlog Branitelji Cerića je glasalo:  ''ZA'' – 9 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova 
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Za 2. prijedlog Hrvatskih branitelja je glasalo: ''ZA'' – 5 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 9 glasova 

 

 

Točka 7. Vraćanje mandata predsjednika vijeća Općine Nuštar 

Gospodin Dražen Kalaica je ovim putem podnio ostavku na mjesto predsjednika općinskog vijeća 

Općine Nuštar te nastavlja voditi sjednicu vijeća kao predsjedavajući do izbora novog predsjednika. 

 

 

Točka 8. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Gospodin Goran Banožić, molim da se u zapisnik unese da se pozivamo na točka 83. Poslovnika 

Općinskog vijeća.  

Prijedlog za potpredsjednike Općinskog vijeća općine Nuštar podnesen je od strane 1/3 vijećnika. 

Dostavljeni prijedlog sastavni je dio ovog zapisnika. 

Za potpredsjednike Općinskog vijeća predloženi su Dražen Kalaica i Ivo Milić. 

Prijedlog je usvojen većinom glasova:  ''ZA'' – 10 glasova 

PROTIV'' – 4 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 

 

 

Točka 9. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Prijedlog za predsjednika Općinskog vijeća općine Nuštar podnesen je od strane 1/3 vijećnika i čini 

sastavni dio ovog zapisnika. Za predsjednika Općinskog vijeća predložen je Ivica Gilja. 

Prijedlog je usvojen većinom glasova: :  ''ZA'' – 10 glasova 

PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 1 glas 

Usvajanjem ovog prijedloga novi predsjednik Općinskog vijeća općine Nuštar je Ivica Gilja i 

preuzima daljnje vođenje sjednice. 

 

 

Točka 10. Razrješenje i imenovanje Povjerenstva za izbor i imenovanje 

Prijedlog za razrješenje i imenovanje Povjerenstva za izbor i imenovanje podnesen je od strane 1/3 

vijećnika i čini sastavni dio ovog zapisnika. 

Razrješenje je usvojeno većinom glasova: :  ''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 4 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 
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U povjerenstvo za izbor i imenovanje predloženi su:  IVAN MILIĆ za predsjednika 

              DRAŽEN KALAICA za člana 

              DOMAGOJ MAROŠEVIĆ za člana 

 

Imenovanje povjerenstva je usvojeno većinom glasova: :  ''ZA'' – 10 glasova 

''PROTIV'' – 4 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova 

 

 

Sjednica je završila s radom u 21,40 sati i snimana je magnetofonom. 

 

 

Predsjednik 

Zapisničar Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

 

 

_____________________                   _________________ Dražen Kalaica 

 

 ____________________ Ivica Gilja 


