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KLASA: 008-02/16-02/207 
URBROJ: 2188/07-16-02/03 
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine 
 

 
Z A P I S N I K 

sa nastavka 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 
održane 29. prosinca 2016. godine s početkom u 18,00 sati 

 
 
 
Kontaktirani vijećnici: 

1. Ivica Gilja – predsjednik vijeća 
2. Tomislav Tokić 
3. Nedjeljko Mudnić 
4. Dražen Kalaica 
5. Domagoj Marošević 
6. Krunoslav Šarić 
7. Mario Žokvić 
8. Ivan Nedoklan 
9.  Ivan Milić 
10.  Ivo Milić 
11. Josip Srednoselec 

 12. Zoran Alpeza 
13. Željko Sesar 
 
 

Sjednici nisu nazočili: 
 
1. Stjepan Lovrić 
2. Viktor Dolić 
 
 
 
 



 
Osim vijećnika sjednici su nazočili:  
 
1. Hrvoje Drinovac – načelnik Općine Nuštar 
2. Drago Mrkonjić – zamjenik načelnika 
2. Josip Ivanković - referent za računovodstveno-financijske poslove 
 
Zapisničar:  Katarina Mađarević, mag. iur 
 
 

Predsjednik Vijeća, g. Ivica Gilja otvara 26. sjednicu:“ Sve vas lijepo pozdravljam, nastavljamo 
26. sjednicu te predlažem Dnevni red, uz napomenu da je u materijalima stigao Zapisnik sa 24. 
sjednice ali ga u Dnevnom redu nema, te tražim nadopunu Dnevnog reda s točkom Usvajanje 
Zapisnika sa 24. sjednice. Ima li još kakva nadopuna?“  

 

Predsjednik Vijeća: „Tko je za ovakav Dnevni red?“ 

 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat  

3. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar 

za 2016. godinu i donošenje Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području 

Općine Nuštar za 2017. godinu 

4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o imenovanju predstavnika 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Nuštar za 2016. 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2016. godinu 

7. Prijedlog Proračuna 2017. 

8. Prijedlog Odluke o Proračunu za 2017.godinu  

9. Projekcije proračuna Općine Nuštar za 2018.-2019. godinu 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu 

11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2017. godinu 



 

 

14. Prijedlog Odluke o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece 

rane i predškolske dobi 

15.  Socijalni plan Općine Nuštar za 2017. 

16. Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar 2017. 

17. Program javnih potreba u športu Općine Nuštar u 2017. 

18. Program o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu za 

redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Nuštar 

19. Plan rasporeda financijskih sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva s područja 

Općine Nuštar 

20. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH u 2017. 

21. Prijedlog Odluke o financiranju društva Crvenog križa Vinkovci 

22. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije Upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Nuštar 2016.-2021. 

23. Strateški razvojni program Općine Nuštar 2016.-2020. – materijal za upoznavanje 

 

Točka 0.1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Predsjednik vijeća: „Možemo nastaviti, dajem na raspravu i glasanje 0.1. točku dnevnoga 
reda. Ima li kakvih pitanja? Izvoli gospodine Alpeza.! 

Gospodin Alpeza: „Moram dat primjedbu na zapisnik, jer se to stalno ponavlja, ja ne znam 
tko piše te zapisnike, ali te cure koje pišu ne mogu pisati Ivo, Đuro, Joso..“ 

Predsjednik Vijeća: „U redu je, molim glasajte.“ 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2. 
 

Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

 

Točka 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Predsjednik vijeća: „Možemo nastaviti, dajem na raspravu i glasanje 1. točku dnevnoga reda. 
Ima li kakvih pitanja? Ukoliko nema, tko je za usvajanje zapisnika?“ 

 



 

 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
 

Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

 

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 i žao mi je što je što je prošli put završilo 
tako sa prekidom. Od prošle sjednice 29. rujna 2016. imali smo Dane Općine koji su prošli 
relativno dobro, hvala onima koji su pomogli. 

Sa državnom geodetskom upravom smo imali radni sastanak u Ceriću, radi početka snimanja i 
upisivanja u katastar kuća IV., V. i VI. kategorije koje su prošle obnovu, sve troškove snosi 
država. 

S gradom Vukovarom smo ušli u Projekt širokopojasnog interneta za cijelu općinu. Raspisali 
smo Natječaj za izradu Idejnog projekta za revitalizaciju Dvorca i izradu Elaborata o stanju I 
potrebama intervencija na temeljima, zidju I stropovima  prizemlja  zapadnog, južnog I 
spojnih krila Velikog  dvorca. 
 
Od OTP banke nam je odobreno 25 000 kuna za stipendije, odobrili bi više ali su tražili da 
neka udruga ili naše komunalno poduzeće prebaci račun u OTP banku. Danas smo podijelili 
stipendije za 18 studenata i 7 učenika srednjih škola. također smo podijelili naknade za 
novorođenu djecu, kojih se rodilo 26 od 6. mjeseca. 
Imali smo radionicu izrade Strategije razvoja općine Nuštar, koju smo bili dužni odraditi. 
Strategiju nam radi firma Micro iz Splita. Radionica je bila u Općini i bio je jako slab odaziv. 
 
U proračunu je opet stavka izrade spomenika braniteljima, znam da je bio i prošle godine a do 
realizacije nije došlo. Skupio sam par Idejnih rješenja za spomenik, a sam spomenik bez 
okoliša stajao bi oko 80 000 kuna, nadam se da ćemo ga početkom iduće godine uspjet 
odradit. 
U suradnji sa LAG-om Srijem, kojeg smo članovi, a oni su se prijavili na neke natječaje gdje 
je osigurano 6,5 milijuna kuna za LAG, a ostalo je viška oko 45 milijuna kuna, i postoji šansa 
da dobije dodatne bodove pa da i mi dobijemo nešto.  
Raspisan je Natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada i korištenje obnovljivih izvora, znači 
za vrtiće i škole. Za vrtić pripremamo dokumentaciju, priredili smo za Dom kulture, za zgradu 
Općine i mjesni ured u Ceriću. U okviru tog Poziva osigurano je 150 milijuna kuna, a ako se 
iskoristi postoji mogućnost povećanja. 
 



 
 
Također smo dobili dopis od odvjetnice koja vodi spor za dimnjačara, dimnjačar traži milijun 
kuna da raskine ugovor. 
U natječaju Ministarstva graditeljstva smo dobili 150000 kuna, gdje smo se obvezali napraviti 
1000 metara staze, pametnu klubu i aplikaciju CityHub. Staze su napravljene i u Marincima, i u 
Nuštru i u Ceriću. 
U Ceriću smo posadili drvored bagrema.  

U sva općinska vozila smo ugradili Smartivo – praćenje vozila. 

Asfaltirali smo groblje u Nuštru. 

Sa Ministarstvom kulture smo napravili prijavnicu za Program očuvanja nepokretnih 
kulturnih dobara za 2017. godinu, gdje smo za dvorac tražili milijun i pol kuna.  

To bi bilo sve! 

Predsjednik Vijeća: „Ima li pitanja? Alpeza izvoli!“ 

Gospodin Alpeza: „ Vezano za dvorac, što je obuhvaćeno tim natječajima?“ 

Načelnik Drinovac: „Obuhvaćena je izrada Idejnog projekta obnove i  revitalizacije dvorca, 
izrada troškovnika i nastavak radova na najugroženije istočnom dijelu krovišta.“ 
Gospodin Srednoselec: „ Što se događa u našem Nosteria klubu? Čuo sam da je sve 
blokirano, ne zna jel to istina ili nije?“ 
Načelnik Drinovac: „Sezona je završena, dugovanja je ostalo prema gospodinu 
Menđušiću, neki dan sam ga sreo i rekao mije da postoji dugovanje i da će pustit 
blokadu, koliki je iznos ja ne znam. A sve ostalo je podmireno.“ 
Gospodin Srednoselec: „ Zanima m još za spomenik za branitelje da li mi možemo vidjeti 
te projekte?“ 
Načelnik Drinovac: „Naravno da možete, neću ni počinjat bez vas vijećnika!“ 
Gospodin Kalaica: „ Ja bih uputio pitanje načelniku vezano uz firmu Monosterium, a prvo 
bih vas htio sve informirati jer sam član Nadzornog odbora Monosteriuma, dana 21.12. 
predsjednik NO je sazvao sjednicu na kojoj su bili prisutni svi članovi i na kojoj je 
predsjednik iznio da kad direktor nije bio na poslu je napravljeno niz nepravilnosti, niz 
novih nepravilnosti u proteklih 26, 27 mjeseci. Navodno su pisani neki računi, 
popravljani traktori, trimeri, da su napravljene reprezentacije ljudima koji nemaju veze s 
nekim ugostiteljskim objektima, da su napravljeni neki putni troškovi za Zagreb, a mi 
smo to sve dobili  kao članovi NO. Zaključak tog NO, nakon 2 i pol sata rasprave, donesen 
većinom glasova da bi mi to trebali proslijediti predsjedniku Skupštine gospodinu 
Drinovcu. Drugi prijedlog je bio da predsjednik NO upozna određena državna tijela o tim 
nepravilnostima, ali je donesena odluka većinom glasova ( 3 glasa za ) da će o tome biti 
obaviješten predsjednik Skupštine i da će one poduzeti potrebne korake. moje pitanje 
glasi za predsjednika Skupštine, da li je vas predsjednik NO 22.12.2016. obavijestio o 
Odlukama NO koje su donesene na sjednici 21.12.2016.?“ 
Načelnik Drinovac: „ 22.12. me nije me obavijestio.“  



 
 
Gospodin Alpeza: „ Imam pitanje za ovu presudu, zna li se koliko novaca Slaven 
potražuje?“ 
Načelnik Drinovac: „ Presuda je takva kakva je, ja nikad nisam vidio takvu presudu jer 
nema iznosa ali sam se raspitao i iznos treba izračunati sudski vještak ili porezna 
uprava, sa poreznom sam razgovarao i rekli su da donesem liste plaća i presudu, pa će 
oni poslat FINI da izračunaju kamate.“ 
 
Gospodin Šarić: „Imam pitanje vezano za ovo ucrtavanje što sa onim ljudima koji se u već 
sami platili ucrtavanje?“ 
Načelnik Drinovac: „ Ništa, tko je platio nema pravo na povrat novca.“ 
 
Gospodin Kalaica: „Nisam zadovoljan s odgovorom načelnika, te bih molio da mi pismen 
odgovori što on plinara poduzet na sve ove nepravilnosti u firmi Monosterium, i 
predsjednik Vijeća da mi odgovori.“ 
 
Gospodin Marošević: „Ja bih se vratio na Monosterium, evo ovaj nalog je iz mjeseca 
travnja, prošlo je dosta vremena pa me zanima ima li kakvih novih saznanja i ima li još 
dokumenata za koje mi ne znamo?“ 
Načelnik Drinovac: „ Ja nemam više nikakvih dokumenata, ovaj nalog je nastao nakon što 
je bila krim policija u firmi i svoje izvješće proslijedila Državnom odvjetništvu.“ 
Gospodin Kalaica: „ Da li smo mi svjesni da imamo dvije osobe koje vode firmu i koje su 
optužene, mi ne znamo jesu li oni krivi ili nevini, ali me zanima razmišljamo li tko nama 
vodi firmu i što ćemo mi kao vijećnici poduzeti.“ 
 
Predsjednik Vijeća: „Evo s ovim smo završili aktualni sat i prelazimo na točku 3., a samo 
bih još rekao da najavljujem u 1. mjesecu tematsku sjednicu vezano uz Monosterium.“ 
 
 
Točka 3. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Nuštar za 2016. godinu i donošenje Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na 

području Općine Nuštar za 2017. godinu 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2. 
 

Zaključak je usvojen većinom glasova. 

 



 
 

Točka 4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o imenovanju predstavnika 

 

''ZA'' – 13 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Nuštar za 2016. 

 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2. 
 

Prijedlog je usvojen većinom glasova. 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2016. 

godinu 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 7. Prijedlog Proračuna 2017. 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
 

Prijedlog je usvojen većinom glasova. 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o Proračunu za 2017.godinu  

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 



 

 

Točka 9. Projekcije proračuna Općine Nuštar za 2018.-2019. godinu 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 1. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu  

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

 

 

 



 

 

Točka 13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2017. godinu 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 14. Prijedlog Odluke o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja 

djece rane i predškolske dobi 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 15. Socijalni plan Općine Nuštar za 2017. 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 16. Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar 2017. 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

 

 



 

 

Točka 17. Program javnih potreba u športu Općine Nuštar u 2017. 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 18. Program o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2017. 

godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Nuštar 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 19. Plan rasporeda financijskih sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva s 

područja Općine Nuštar 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 20. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. 

 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

 



 

 

Točka 21. Prijedlog Odluke o financiranju društva Crvenog križa Vinkovci 

 

''ZA'' – 13 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 22. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije Upravljanja i raspolaganja imovinom 

u vlasništvu Općine Nuštar 2016.-2021. 

 
''ZA'' – 10 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 3. 

 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Predsjednik Vijeća: „ Na upoznavanje dobivate materijal Strateški razvojni program Općine 
Nuštar 2016.-2020. i evo svima bih se zahvalio na dolasku i još jednom ponavljam da će se 
tematska sjednica za Monosterium održati u 1.mjesecu. Ugodne blagdane svima!“ 

 
 

 
 

 
 

Zapisničar 
Katarina Mađarević 
 
_______________________ 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Općine Nuštar 
g. Ivica Gilja 

 
_________________________ 

 
 
 


