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KLASA: 008-01/14-02/74 

URBROJ: 2188/07-14-02/03 

Nuštar, 11. ožujak 2014. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 11. ožujka 2014. godine s početkom u 19,00 sati 

 

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

Klasa: 008-01/14-02/58, Urbroj: 2188/07-14-02/03 od dana 05. ožujka 2014. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   NEDELJKO MUDNIĆ 

4.   STJEPAN LOVRIĆ  

5.   DRAŽEN KALAICA 

6.   GORAN BANOŽIĆ 

7.  DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

8.  ZORAN ALPEZA 

      9.  MARIO ŽOKVIĆ 

      10. IVAN NEDOKLAN 

      11. JOSIP SREDNOSELEC 

 

Sjednici nisu nazočili: 

      1. ŽELJKO SESAR 

      2. IVAN MILIĆ 

      3. KRUNOSLAV ŠARIĆ 

      4. IVO MILIĆ 

 

Osim vijećnika sjednici su nazočili: 

1. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 

2. JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno-financijske poslove 

Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur 
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Predsjednik Općinskog vijeća je dao na usvajanje predloženi dnevni red. Budući da nije bilo prigovora 

i nadopuna dao je dnevni red na usvajanje: 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat, 

3.   Odluka o rasporedu rezultata poslovanja 

4. Izvješće o ostvarenju Proračuna općine Nuštar od 01.01. do 31.12.2013. godine 

5. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

6. Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu 

7. Program javnih potreba udruga na području općine Nuštar za 2014. godinu 

8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

9.  Program javnih potreba u kulturi na području općine Nuštar za 2014. godinu 

10. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Nuštar za 

2013. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području općine Nuštar za 2014. godinu 

11. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Nuštar za 2012. godinu 

12. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Nuštar za 2013. godinu  

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice 

Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Usvaja se zapisnik sa 8. sjednice 

Općinskog vijeća općine Nuštar. 

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

''PROTIV'' – 1 glas 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

 

 
Točka 2. Aktualni sat 
Načelnik je odsutan te je aktualni sat vodio zamjenik načelnika, gospodin Drago Mrkonjić. 
Gospodin Drago Mrkonjić, posađena su stabla u ulici Križnog puta, J. Kozarca i popunjeno na Trgu u 
Nuštru, u Ceriću u centru i oko Crkve. 
20.02. održan je radni sastanak u županiji gdje je tema bila Program pomoć u kući starim i nemoćnim 
osobama. U našoj županiji u programu radi 226 djelatnika koji vode brigu o 3227 korisnika skrbi. 
Program je opet produžen mjesec dana, odnosno do kraja travnja. Mi kao jedinica lokalne 
samouprave smo dužni podnijeti zahtjev u županiji za produženje tek kada izađe pravilnik o 
prilagodbi. Uvodi se cenzus od 1.500,00 kn za korisnike, odnosno od 1.500,00 – 2.000,00 koji će 
morati sufinancirati program. 
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Donesen je novi Zakon o socijalnoj skrbi po kojem svi koji imaju pravo na zajamčenu minimalnu 
naknadu imaju pravo na podmirenje troškova stanovanja. Biti će nova rješenje od centra za socijalnu 
skrb, postupak prilagodbe je predviđen u trajanju od 6. mjeseci. Ubuduće troškove ogrjeva mogu 
dobiti samo korisnici zajamčene minimalne naknade. 
Zatražen je popis od Centra za socijalnu skrb o broju korisnika. 
06.03. održan je radni sastanak u Agenciji za poljoprivredno zemljište. Cilj sastanka je pronaći nove 
čestice u vlasništvu RH koje bi mogle ići u zakup i napraviti digitalnu kartu na kojoj će se vidjeti  sve 
čestice koje su u vlasništvu RH. Idu izmjene Pravilnika za prikupljanje dokumentacije za zakup. 
Ravnateljica agencije je dostupna za razgovor te iza 21.03 postoji mogućnost dolaska kod nas. 
10.03. je bilo potpisivanje ugovora za stipendije, potpisano je 25 ugovora.  
 

Gospodin Stjepan Lovrić, donijeli smo odluku ra reviziju u Monosteriumu pa što se događa s tim? 
Gospodin Dražen Kalaica, ići će se na prikupljanje ponuda i kad se izabere najpovoljniji ponuditelj 
krenuti će se s tim. 
Gospodin Stjepan Lovrić, zanima me u vezi odbora i povjerenstava koje smo izglasali rade li oni i koji 
su plaćeni i kako, po sjednici ili ovako. 
Predsjednik Općinskog vijeća, što se tiče novih očekujte vijeće na kojem će se imenovati novi odbori, 

a za dosadašnje dajem glas bivšem predsjedniku. 

Gospodin Dražen Kalaica, odbor za proračun se sastao svaki puta kada je trebalo, povjerenstvo za 
zemlju se jednom sastalo i nije bilo plaćeno i sada se sastalo povjerenstvo za stipendije kad je bio 
natječaj. 
Gospodin Zoran Alpeza, priključak za regionalni vodovod, bliži se ljeto pa što se dešava? 
Predsjednik Općinskog vijeća, dok smo mi bili na vlasti sporno je bio spoj kod nadvožnjaka. 

Gospodin Nedeljko Mudnić, da bi se Nuštar priključio na regionalni vodovod ne može imati stare 

cijevi, ne bi izdržale pritisak. 

Gospodin Goran Banožić, samo bih prijavio 3 nestanka struje u Frankopanskoj. 

Gospodin Zoran Alpeza, što je sa stazom u ulici Bana Jelačića, u lošem je stanju? 
Gospodin Drago Mrkonjić, staza će se raditi. 
Gospodin Goran Banožić, je li istina da nisu isplaćene plaće u Monosteriumu? 

Predsjednik Općinskog vijeća, ja koliko znam jesu. 

 

 
Točka 3. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja 

Općinsko vijeće općine Nuštar  donosi odluku o rasporedu rezultata poslovanja većinom glasova. 

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

''SUZDRŽANI'' – 1 glas 

 

Točka 4. Izvješće o ostvarenju Proračuna općine Nuštar od 01.01. do 31.12.2013. godine 

Općinsko vijeće općine Nuštar većinom glasova usvaja izvješće o ostvarenju Proračuna općine Nuštar 

od 01.01. do 31.12.2013. godine : 

''ZA'' – 9 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 2 glasa 

 

Točka 5. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini  

Općinsko vijeće Općine Nuštar većinom glasova usvaja Program održavanja komunalne infrastrukture 

u 2014. godini: 
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''ZA'' – 9 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 2 glasa 

 

Točka 6. Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu 

Općinsko vijeće Općine Nuštar većinom glasova usvaja Program javnih potreba u sportu za 2014. 

godinu:  

''ZA'' – 9 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 2 glasa 

 

Točka 7. Program javnih potreba udruga na području općine Nuštar za 2014. godinu 

Općinsko vijeće Općine Nuštar većinom glasova usvaja Program javnih potreba udruga na području 

općine Nuštar za 2014. godinu:  

''ZA'' – 9 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 2 glasa 

 

Točka 8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Općinsko vijeće Općine Nuštar većinom glasova usvaja Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu: 

 

''ZA'' – 10 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 1 glas 

 

Točka 9. Program javnih potreba u kulturi na području općine Nuštar za 2014. godinu 

Gospodin Goran Banožić, imam prijedlog za načelnika, da općina otkupi od jagodara jagode i da 

organiziramo Festival jagoda. Mislim da bi taj prijedlog dobro prošao s obziom da je općina poznata 

po tome. 

Gospodin Ivan Nedoklan, pohvalio bih prijedlog s jagodama pa ako bismo to radili molio bih da se tu 

uvrsti i Cerić sa bijelim lukom koji je poznat njemu. 

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar većinom glasova usvaja Program javnih potreba u kulturi na području 

općine Nuštar za 2014. godinu: 

''ZA'' – 9 glasova 

''SUZDRŽANI'' –2 glasa 

 

Točka 10. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Nuštar 

za 2013. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području općine Nuštar za 2014. godinu 
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Općinsko vijeće Općine Nuštar jednoglasno usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području općine Nuštar za 2013. godinu i donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području općine Nuštar za 2014. godinu 

 

Točka 11. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Nuštar za 2012. 

godinu 

Općinsko vijeće Općine Nuštar jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom 

na području općine Nuštar za 2012. godinu 

 

Točka 12. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Nuštar za 2013. 

godinu 

Općinsko vijeće Općine Nuštar jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom 

na području općine Nuštar za 2013. godinu 

 

 

Sjednica je završila s radom u 19,55 sati i snimana je magnetofonom. 

 

 

Predsjednik 

Zapisničar Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Ivica Gilja 

 

 

_____________________ _______________________ 

 

 

                    


