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KLASA: 008-01/18-02/131 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar,  08. lipnja 2018. godine 
 

 ZAPISNIK 
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 08. lipnja 2018. godine s početkom u 19,30 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin  Novak Dario, Pozivom, 
KLASA: 008-01/18-02/117, URBROJ: 2188/07-18-02/03   od dana 01. lipnja 2018. godine. 

 
Sjednici su nazočili: 
 

1. ZDRAVKO SESAR 
2. DARKO ČULJAK 
3. KATARINA POPOVIĆ 
4. JOSIP PAP  
5. DARIO NOVAK 
6.   HRVOJE PERIŠA 
7.   MATEJ VRSELJA 
8. IVAN MILIĆ 
9.   KLAUDIJA WILD 
10. IVAN ŽEKO 
11. TOMISLAV VELIĆ 
12. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Sjednici nisu nazočili:  

1. IVICA GILJA 
2. MARINKO SUTON 
3. NEDELJKO MUDNIĆ 

 
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – Općinski načelnik Općine Nuštar, 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik Općinskog načelnika Općine Nuštar 
 
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur. 
 
Sjednici nazočna: Roberta Mesić- zainteresirana javnost 
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Sjednicom  je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća  Dario Novak.  Pozdravivši nazočne 
vijećnike, predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnike s 10. i 11.  
sjednice na raspravu i usvajanje.  

Gospodin Žeko: Pozdravio sve prisutne. Dvoumio sam se, hoću li neću li, ali ja ne mogu to 
promašiti. Dakle imamo usvajnje zapisnika s 10. i 11. sjednice. Zapisnik s 10. sjednice je par 
exallance, dobar, korektan, nezgodno je što usvajamo i jedan i drugi. Ovaj drugi je gospodo 
zapisnik s 11. tematske sjednice Općinskog vijeća. Tu su gospodin Velić, predsjednik, 
načelnik... Razgovarali smo i dogovarali, nešto se događa u Monosteriumu, nešto nije dobro, 
idemo vidjeti mi smo osnivači i ja sam to dostavio pismeno i potpisalo je 10 ili 11 vijećnika 
tadašnjih na tom sastanku. Mislio sam to sve pustiti, bio je onaj slučaj s gospođom Mesić pa s 
gospođom Popović pa s direktorom društva i ja ispadam neznalica, međutim kad sam to sve 
pročešljao ja sam u pravu. Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća jako je štur. To je 
tematska sjednica, a tematske sjednice same po sebi traju. Važeći dokument je za mene ovaj 
zapisnik s 10. sjednice, uredno potpisan i to je dokument koji stoji, svi ostali dokumenti ne 
vrijede. Pročitao je zapisnik s 11. sjednice i nastavio... Mi smo tu dva i pol sata raspravljali, ja 
znam da je teško, ali neki osnovni obrisi onoga što se tu događalo moraju se znati. Ja sam tom 
sjednicom zadovoljan, otvorili smo temu koja je bolna i vuče se od 2014. godine. Ja sam 
svoju raspravu podijelio u dva dijela. Prvi dio je nezakonit otkaz direktoru društva koji mu je 
dao predsjednik Skupštine društva, a drugi dio je poslovanje Monosteriuma. Prvi dokument je 
dokument Županijskog suda u Vukovaru od 11. listopada 2016. godine koji kaže da se 
direktor društva mora vratiti na posao. Greška predsjednika skupštine, trebao ga je razriješiti i 
preraspodijeliti na drugo radno mjesto. Tu je dokument potpisan došao, platite mu sve od 
datuma 11.10.2014. godine što je i učinjeno. Radi se o 410 000,00 kn, to je 72 000,00 kn 
godišnje plus kamate. Drugi relevantan dokument je revizorsko izvješće za 2011., 2012. i 
2013. godinu, a poslano je 10. srpnja 2015. godine. i da to nitko dosada nije potegnuo...? 
Treći dokument je porezno rješenje od 14. studenog 2017. godine, a dug iz 2012. godine?! Ja 
se brinem o ljudima koji tamo rade. Četvrti dokument je zapisnik Nadzornog odbora, po meni 
jako štur i on je negativan. Gospodin Velić: što se tiče zapisnika neprihvatljivo je dati na 
glasanje nešto čega nema jel ovdje zapisnika nema. Gospodin Novak: unijet će se sva ta četiri 
dokumenta u slijedeći zapisnik. Gospodin Velić: U svezi Monosteriuma, zašto sam ja 
uglavnom otišao sa sjednice jer sam od vas dobio tumačenje da ovo vijeće nema ništa s 
Monosteriumom, ne može donositi odluke, ne može razriješiti... Gospodin Novak: tumači 
ustroj tvrtke (društva), čita članak 59. Statuta Općine Nuštar. Gospodin Čuljak: Ja bih podržao 
gospodina Žeku i njegovu kritiku možda ne u potpinosti, ali 80%. Kao dopredsjednik NO, mi 
smo podnijeli svoje izvješće, nismo bili zadovoljni s radom direktora tvrtke Monosterium, 
nismo dobili nijedan račun niti ulaz niti izlaz, naplaćena je grobarina jedna, dvije, tri nijedan 
račun nismo vidjeli, nismo se složili s njegovim radom u 2017. god. tako smo i naveli u 
zapisniku. Rekao bih gospodinu Veliću što se tiče revizorskog izvješća izgleda da on nije 
dobio taj nalaz revizije pa nije imao uvida u tolike pogreške direktora te firme. Znači niste 
prozvali direktora firme da da ostavku, prozvali ste načelnika zato što je napravio jedan 
propust, je napravio je propust ja se slažem s tim. Ako ste prozvali gospodina načelnika, zašto 
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niste i Bošnjaka? Isto tako trebalo je ući u zapisnik da je papire lažirao njegv vjenčani kum. 
Gospodin Novak: kum njegove žene. Gospodin Čuljak: njegov kum je isplatio sam sebi neku 
naknadu u kojoj visini ne znam, on je to stopirao i lažirao da se ne sazna i da NO i prošli NO 
to ne vidi. On je takvog čovjeka koji je lažirao dokumente dok on nije bio ovdje, ostavio kao 
direktora firme. Isto tako nije imao opravdane radne naloge za put u Kijevo, Rusiju, Ukrajinu, 
išao je na tvrtku Monosterium, on te novce nije vratio. Ljudi moji to su veliki propusti, mi 
smo došli do pitanja zašto je načelnik njemu dao otkaz? To je bio razlog, mi to ne želimo 
vidjeti. Gospodin Velić: Doista mi ne pada na pamet niti sumnjam da gospodin Bošnjak nije 
kriv. Nalaz jedan, nalaz drugi, nalaz treći od kojeg su nadnevka?! Tko je danas direktor 
Monosteriuma? Nakon svih tih datuma, godina, mjeseci, primanja plaća, kamata...  Zato sam 
ja izašao, ja sam mislio da ćemo mi tu  moći smijeniti Slavena Bošnjaka, ispalo je da ne 
možemo. Zašto NO nije tražio hitnu smjenu?! Gospodin Čuljak: NO jednoglasno konstatira 
da nije zadovoljan njegovim radom i stanjem u Monosteriumu te predlaže Skupštini društva 
da: 1) naloži direktoru da ubuduće poslove vođenja tvrtke obavlja u službenim prostorijama 
tvrtke, a ne u svojoj kući 2) da u što kraćem roku donese odluku o imenovanju novog 
direktora.  
 

Predsjednik vijeća daje zapisnik s 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća na glasanje. 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

 
Zapisnik usvojen jednoglasno 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje: 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red usvojen jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat  
2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 
 
Točka 1. Aktualni sat  
Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća: 

- dobili smo 800 000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja za projektnu 
dokumentaciju dvorca 

- prošli smo na Ministarstvu demografije za proširenje vrtića s 1 462 000,00 i reći ću 
da smo među pet u cijeloj Hrvatskoj koje su dobile taj iznos, međutim taj natječaj 
demografije je bio prije nekih tri mjeseca, prijavili smo se na natječaj proširenja 
vrtića ne znajući kada će ići mjera 7.4., imamo kompletan troškovnik proširenja, 
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uređenja vrtića, unutarnjeg i vanjskog uređenja i troškovnik je nekih 3 700 000,00 
kn, a na Ministarstvu Demografije je bio ograničen iznos na 2 000 000,00 kn 

- znači odobreno nam je 1 462 000,00 kn s naznakom da izgradnja mora biti gotova 
do 01. ožujka 2019. god. odnosno svi računi moraju biti fakturirani s 31. 
prosincem. 

- dobili smo tek obavijest da smo prošli na natječaju, danas je 08. lipnja ugovor 
sigurno nećemo dobiti još mjesec dana 

- postupak javne nabave će sigurno potrajati ako nam uleti prigovor ne znam 
hoćemo li biti u stanju odraditi taj natječaj do 01. ožujka 2019. god. odnosno 01. 
srpnja ide mjera 7.4 gdje su nepovratna sredstva u iznosu od 100%, ne znam 
koliko bi bilo pametno ići ponovno s tim natječajem za proširenje vrtića 

- ispričavam se gospodinu Žeki zbog potvrde za kanalizaciju koju me je tražio 
- Vinkovački vodovod neće izdati potvrdu ponaosob nego zainteresiranima kada 

dođu s osobnom sklopiti ugovor, gospođa Jasna Kopić će dati ugovor i izdati 
potvrdu na 12 mjeseci za plaćanje kanalizacije, tražio sam da se kanalizacija 
smanji iz razloga da se što više ljudi priključi na kanalizaciju. 

 
 Nadovezat ću se još na tematsku sjednicu. Nitko od vas prisutnih nije postavio pitanje zašto 
sam ja Slavenu dao otkaz? Otkaz je dobio zato što četiri mjeseca nije otišao na posao. 
Slavenov prigovor na Poreznu upravu na 204 000, 00 je odbijen. Porezna uprava će sada 
najvjerojatnije blokirati Monosterium, pustit će nalog na naplatu. Ako Monosterium ima 
novaca platit će ako nema neće. Također njegov iskaz da su se prihodi povećali u njegovom 
odsutstvu lako se može provjeriti na poslovno hr. Uzmite koliki su bili prihodi 2011.,2012. te 
2013. odnosno 2014. i 2015. godine.  
 
 Gospodin Velić: nisam se smijao, prevažno mi je da bih to doživio kao ismijavanje, tko 
mojim pisanjem gubi povjerenje u vas ili mojim stavovima nije moj problem, s Bošnjakom 
sam prvi put razgovarao. Što se tiče gospodina Čuljka uvjeren sam da mu niste suflirali i da 
ima svoj stav i vrlo ga cijenim. Što se tiče otkaza i pitanja zašto nitko nije postavio to pitanje, 
on ga je postavio i vi ste šutjeli. Ne dijelim ljude, dijelim političke opcije. Što se tiče 
prigovora na Poreznu upravu, Slaven je rekao da je stavio prigovor, ali da ne postoji još 
rješenje, on vas je pitao zašto niste dostavili one papire vi ste šutjeli čak i kada vas je 
prozivao. Čestitam vam na Dvorcu od srca. Prigovor se ne odnosi na 25 hektara nego na to što 
smo dokumente dobili tek na sjednici. Načelnik: Na tematskoj sjednici sam šutio zato što sam 
smatrao da nisam kriv, da sam kriv, branio bih se. Javna objava je bila do sinoć, ja nisam 
mogao bez javne objave predati prijedlog, a javnu objavu nisam mogao pustiti ranije jer smo 
bili u vremenskom tjesnacu kad je Ministarstvo pustilo.  Gospodin Sesar:  ja bih pitao 
načelnika samo hoće li smijeniti direktora Monosteriuma i koji su planovi za njega? Ima dosta 
ljudi koji bi to riješili, znači samo je do vas. Gospodin Velić: pa to je krucijalno pitanje. 
Načelnik: smijenit ćemo direktora samo moramo vidjeti što ćemo s Poreznom upravom. Ako 
firma bude blokirana tko će biti odgovoran za tih 204 000,00  kn? Znači kaznenu prijavu 
radimo protiv Slavena. Gospodin Velić: tko je odgovoran za 410 000,00? Načelnik: tko je 
izračunao taj iznos? Gospodin Velić: pa jel ne piše za Slavenov otkaz taj iznos? Načelnik: 
Tomislave, ako si dobio otkaz 14.07., dobio si otkaz. U međuvremenu si se prijavio u svoju 
firmu i radio u njoj na pola radnog vremena. Dolaziš u firmu 03.11.2016. godine. Sud nalaže 
da se Slavena vrati u firmu i da mu se obračunaju plaće. Znači radio si godinu i dva mjeseca u 
svojoj firmi, mogu li se obračunati plaće za koje si radio u svojoj firmi? Gospodin Velić: što 
je sud rekao? 
Načelnik: da ga se vrati i isplate mu se plaće. Gospodin Velić: jel dao iznos? Načelnik: nije 
sud izračunao, nego je on odnio obračun plaće u Poreznu upravu, a odnio je obračun plaće 
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kao da je radio puno radno vrijeme u Monosteriumu. Gospodin Velić: pa jeste prigovarali  
Poreznoj? Načelnik: Što ja imam s tim? Nalog je dobio Monosterium, ja nemam ni uvid ni 
išta. Nije meni Porezna uprava poslala rješenje nego predsjedniku uprave. Gospodin Milić: 
htjeli smo rješiti problem Monosteriuma i u prošlom sazivu na miran način, treba naći neko 
rješenje da budu zadovoljni svi. Gospodin Srednoselec: to baš nije tako bilo. Bilo je tako da 
HDZ da pola milijuna u Monosterium, u proračun i onda smo gospodin Alpeza i ja srušili 
kvorum, a išlo se da se jednom čovjeku podbace neki klipovi. Za čega da općina da pola 
milijuna Slavenu ili bilo kome? Neka se naplati gospodin iz firme Monosterium. Gospodin 
Novak: Josipe, šteta što  nisi bio na tematskoj da kažeš jer imaš više tih informacija što se 
događalo. Gospođa Wild: neću se doticati Monosteriuma, evo godina dana prolazi, ja se 
sjećam kad smo konstituirali vijeće, gospodin Novak je rekao nećemo se dijeliti, idemo raditi 
zajedno, a svako malo se spominje kada je nešto loše, vi u prošlom sazivu… Meni to smeta. 
Gospodin Novak:  nijednom, možeš preslušati sve sjednice. 
Načelnik: ja sam spreman odgovarati za svoje pogreške, on nije dolazio četiri mjeseca na 
posao, ja sam mu zato dao otkaz i za to sam spreman odgovarati. Gospodin Sesar: vi kažete 
nećete se zamjerati s ovim, s onim. Ja protiv tog čovjeka komunalog redara nemam ništa, 
samo neka radi svoj posao ili neka se zaposli još jedan čovjek, nešto se mora napraviti, on to 
ne može stići. Gospodin Mrkonjić: Vozeći se kroz druga mjesta moj osobni dojam je da naša 
sela nisu zapuštena, vjerojatno gdje Baćo stanuje postoji problema, ja sam inzistirao da se 
vodi evidencija svih prijava, nažalost više brinemo o psima nego o ljudima, oni su veliki 
problem. Gospođa Popović: ja bih dvije stvari rekla, ako se sjećate upravo zbog komunalnog 
redara sam pitala imamo li mi sustav ocijenjivanja djelatnika. Ako on ne može, mi općinski 
vjećnici možemo dati prijedlog ili naputak da se taj problem riješi. Na upravnom vijeću Vrtića 
smo upozoreni od strane roditelja da imamo problem sa susjednom parcelom koja nije 
redovno uređivana, a vrtić nije ograđen s te strane i to je veliki problem i opasnost. Ako  
komunalni redar ne može onda općina treba zdati neki naputak vlasniku da se to riješi ili 
općina može napraviti taj posao i ispostaviti račun vlasniku parcele. Ja bih zamolila izvješće o 
radu komunalnog redara, prigovore ako ih ima ako ih nema onda pod hitno da se to počne 
pismeno provoditi. Gospodin Čuljak: Gospodin Slaven Bošnjak je rekao tu da će on snositi 
troškove duga poreza. Gospođa Wild: gospođo Popović, ja sam slala upit i dobila informaciju 
da to ne mogu rješavati općina i komunalni nego mi podnosimo prijavu višoj instanci. 
Gospodin Žeko: dug Slavena Bošnjaka ne može nitko riješiti nego Monosterium i to ne iz 
prihoda nego iz dobiti koje nema i tu je naš problem. E sad prošlo je godinu dana mandata 
ovog Općinskog vijeća, ja sam otvorio 15 ili 16 pitanja za dobrobit života ljudi u ovoj općini. 
Ja s ovim radom nisam zdovoljan, jednim dijelom jesam, mislim da će biti bolje budući je 
načelnik od 01. 03. 2018. profesionalac. Gospodin Žeko: gospodine načelniče 20.04.2017. 
godine,  pitao sam vas za mjesni odbor Nuštar. Odgovor je bio: vidjet ćemo, ja ću se sastati, 
jeste li se sastali? Jel mjesni odbor Nuštar radi ili ne radi? Ako može pisani odgovor. Mjesni 
odbor se nije sastao godinu dana. I još jedno pitanje, 09.02. smo razgovarali o jednom 
kapitalnom projektu. Ja smatram da je to športska dvorana. Ima li šanse da mi zajedno sa 
Županijom, školom u ovoj godini pokušamo pripremiti sve ako se može pa nagodinu početi 
raditi? Vidim da nam je proračun povećan i da nismo nikome ni lipe dužni. Načelnik: svi 
znamo da je škola županijska, tko će održavati tu dvoranu? Škola nije sad sposobna da čisti 
dvoranu, čiste ju školske udruge, ako je Županija spremna, općina je. Gospodin Velić: Kad 
smo raspravljali o revitalizaciji industrijske zone, o trafostanici rekli ste da ćete se raspitati o 
interesu.  Načelnik: nismo išli u objavu, gospodin Velić: rečeno je da će biti više neki anketni 
upitnik da se zna za koje djelatnosti je kakav interes. Gospođa Wild: ja podržavam i izgradnju 
dvorane i školskog igrališta. Gospođa Popović: podržavam sve prijedloge, ali mi bi se trebali 
dogovoriti koji su to projekti u koje mi želimo ići, gdje se mi vidimo kao općina  za 5, 10, 15 
godina? Gospodin Milić: što je sa spomenikom braniteljima? Bit će gotov do Dana Općine.  
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Gospodin Novak: trebali bi krenuti na drugu točku dnevnog reda, a to je Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Načelnik: ja se ispričavam svima, kasno je to sve 
stiglo, dok smo pribavili suglasnosti javnopravnih tijela da bi mogli staviti na javnu objavu. 
Javna objava mora biti 15 dana, sinoć je završila. Razgovarao sam s načelnicima drugih 
općina o nekim prijedlozima. Javna objava je bila i zaprimljena su tri očitovanja, znači 
prijedlog OPG-a na koliko hektara da se ide u natječaj. Prvi prijedlog je bio od 15 do 20 
hektara, drugi od 20 do 30 hektara, treći od 25 do 30 hektara. Općina Nuštar raspolaže s nekih 
622 hektra, sada smo dobili od Državnog odvjetništva da moramo predvidjeti 87 hektara za 
povrat, taj povrat ulazi u zakup dok Državno odvjetništvo ne odradi kompletnu dokumentaciju 
s naznakom da je to predviđeno za povrat. Općina Nuštar raspolaže s 310 hektara, Cerić s 293 
hektara i Marinci s 18 hektara. Predviđeni povrat smo stavili na česticu s kojom nitko ne 
raspolaže, to je čestica u Ceriću. Ono što nije raspoređeno i što nitko ne radi to smo 
predvidjeli u povrat. Naše je da večeras donesemo odluku s kojim maksimalnim iznosom 
moramo, odluka se mora donijeti do 09. lipnja iako se ona opet može promijeniti. Šaljemo 
Županiji i kada dobijemo odgovor prosljeđujemo Ministarstvu poljoprivrede. Moj prijedlog je 
25 hektara koji vi ne morate 
prihvatiti, znači moj prijedlog je da svi pa i mali poljoprivrednici dobiju  5 do 10 hektara da 
ne odlaze. Prihvaćeni prijedlog  je 20 hektara što se može mijenjati. 
 
 
 
Točka  2. PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 
 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Sjednica je završila u 22:40 sati 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 
Ana Papac, dipl. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dario Novak 
 

_____________________                                                               _______________________ 
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