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KLASA: 008-01/18-02/254-1 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar, 27. prosinca 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 27. prosinca 2018. godine s početkom u 18.30 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, 
Pozivom, KLASA: 008-01/18-02/253 URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 21. prosinca 
2018. godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. ZDRAVKO SESAR 
2. DARKO ČULJAK 
3. JOSIP PAP 
4. DARIO NOVAK 
5. HRVOJE PERIŠA 
6. IVAN ŽEKO 
7. NEDELJKO MUDNIĆ 
8. KLAUDIJA WILD 
9. TOMISLAV VELIĆ 
10. MARINKO SUTON 
11. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Sjednici nisu nazočiili:  

1. MATEJ VRSELJA 
2. IVAN MILIĆ 
3. KATARINA POPOVIĆ 
4. IVICA GILJA 
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Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik općinskog načelnika Općine Nuštar 
 
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur. 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne 
vijećnike, predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s 18. sjednice na 
raspravu. 
 
Gospodin Žeko: Pozdravljam sve prisutne, zapisnik je korektan i ja ću ga podržati. Međutim, 
dobro je kad načelnik tumači i kad bude sve od riječi do riječi prepisano, ja to podržavam, ali 
onda se mora prenijeti sve i što je dobro načelnik rekao i što nije. Evo na šestoj stranici 
Zapisnika,  ja sam podnio amandman broj 2 i piše: „Pješačke staze u sva tri naselja s 
naglaskom u Ulici Dvanaest redarstvenika“. Mene su ljudi iz moje ulice pitali, ja sam 
reagirao, međutim ovdje piše: „Ulica Dvanaest redarstvenika je vlasništvo Hrvatskih 
željeznica i tamo ne može biti pješačke staze.“ Je li moguće da cesta može proći, koja je bliže 
pruge, a pješačka staza ne može? Drugo što me je zasmetalo je kada je načelnik rekao: 
„amandman je smiješan“. To za mene nije korektno, amandman može biti loš, dobar, vi ga ne 
morate prihvatiti. Zamjeram predsjedniku Općinskoga vijeća, dozvolio je da o amandmanima 
koje su predložili Čuljak, Pap i ja vijećnici raspravljaju. O amandmanima raspravlja 
predlagatelj i načelnik koji je predlagatelj proračuna. 
Načelnik: ja se ispričavam, bila je već stavka pješačke staze, ako sam rekao da je amandman 
smiješan onda sam mislio zato što se tu navodi Ulica Dvanaest redarstvenika. O svakom 
amandmanu vašem, gospodina Papa i Darka Čuljka sam rekao da sam suglasan i onda je išlo 
u raspravu. Hvala. 
 

Predsjednik vijeća daje zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća na  glasovanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
                                                 Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
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Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog  Odluke o imenovanju zdravstvenog radnika - mrtvozornika 

 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Načelnik: Pozdravljam sve prisutne. Zadnja sjednica je bila 15. prosinca tako da se nešto 
značajno nije izdogađalo. Na zahtjev Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, 
odobreno nam je još 150.000,00 kuna. Poslali smo im dopis sa zahtjevom, Ulica kralja 
Tomislava je otišla u nebo odnosno na njihovih 150.000,00 kuna naš plan je bio 
1.000.000,00 kuna i bilo je 200.000,00 kuna nepredviđenih radova odnosno kanalizacije i 
vode, odobreno nam je još 150.000,00 kuna za tu ulicu i na Mjeri 7.4.1. Ministarstvo 
poljoprivrede, Agencija, odobreno nam je 1.700.000,00 kuna za opremanje dječjeg vrtića. 
Danas smo imali otvaranje ponuda za Dvorac ako se sjećate dobili smo onih 800.000,00 
kuna za daljnju projektnu dokumentaciju odnosno za izradu glavnog projekta za Dvorac. 
Odradili smo sve što je trebalo odraditi znači javnu objavu, na webu, raspisali javni 
natječaj. Danas u 8.00 sati je bilo otvaranje ponuda, nažalost nijedan ponuditelj se nije 
javio na natječaj tako da sada moramo raditi raskid ugovora javne nabave, prekid, javna 
objava opet javni natječaj i to će trajati nekih mjesec dana tako ako se netko prijavi na taj 
natječaj smanjit će mu se rokovi za tih mjesec dana. Mi pripremamo da to bude gotovo 
negdje u 5., 6. mjesecu jer je ministrica Žalac najavila da bi išao neki natječaj u 4., 5. 
mjesecu za spomenike kulture odnosno dvorce i tome slično. 
Gospodin Mudnić: Znamo da je prošao amandman gospodina Žeke što se tiče NK 
„Nosterie“ i drago mi je da se ulaže, to su općinska dobra, stoga imam potrebu izraziti isto 
pošto sam član i dio udruge NK „Mladost“ Cerić pitati, jel nam se može promijeniti desna 
strana ograde na igralištu? Ona je šuplja, derutna, klimava, bojimo se za sigurnost djece. 
Načelnik: pogledat ćemo, to je imovina Općine Nuštar i svakako ćemo gledati da se to 
sanira. 
Gospođa Wild: kako se rješava ovo pitanje pasa lutalica? Žale se ljudi po Ceriću i u 
Nuštru ih ima dosta. I drugo s obzirom da postoji priča da komunalni redar više nije 
komunalni, jel ima naznake tko će biti, ide natječaj ili je išao? 
Načelnik:  u zadnjem Glasniku vam je izašlo, imamo 14 pasa u „Tip-tipu“, Ugovor je 
potpisan za 4 psa, sve općine su ga potpisale. Za mjesec studeni smo dobili 19.500,00 
kuna. Danas me zvala gđa. Briševac da djeca ne smiju izaći van, nazvao sam „Tip-tip“, psi 
nisu ispred kuće, oni se neće vozati po selu hvatati pse. Mi tih 14 pasa plaćamo skroz dok 
se ne udome. Ne znam kako riješiti to pitanje, da li iznaći sredstva da se svi čipiraju. Ja se 
bojim da to nisu psi s područja Općine Nuštar nego da nam ih donose iz drugih sela. Što 
se tiče komunalnog redara, Jurica je s 01.12. otišao u drugu firmu točnije županiju. Javni 
natječaj će ići. Mi smo ga htjeli pustiti prošli tjedan, ali mora biti objavljen u Narodnim 
novinama, kad smo ih nazvali rečeno nam je da oni nama moraju prvo pustiti uplatnicu i  
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kada uplatimo trebamo pratiti njihove stranice. Uplatili smo i čekamo da objave natječaj. 
Gospodin Velić: Da li Općina sponzorira, sufinancira nekoga izvan Općine, konkretno 
Vukovarsko veleučilište? 
Načelnik: Ako se pojavila koja udruga iz grada Vinkovaca. Neki dan smo dobili zamolbu 
Taekwondo ili Karate kluba i Plivačke udruge „Vinkovci“, nabrojali su koliko imaju djece 
iz Nuštra, tražili su neka sredstva od 500,00 kuna. Nismo uplatili ta sredstva, ali za takve 
stvari se zna desiti, Veleučilišta i druge udruge ne. 
Gospodin Velić: Zanimalo me, jer sam ja ispred „Bubamare“ poslao zamolbu, ali bih 
odustao jer sam ja vijećnik pa mi se to čini kao sukob interesa. 
Načelnik: ne doniramo mi Tomislavu Veliću nego udruzi. 
Gospodin Velić: udruzi koje sam ja predsjednik onda ne bih htio, ali hvala na namjeri. 
Gospodin Čuljak: ima napuštena farma krava u Ceriću, prije dvije nedjelje se dogodilo da 
je lovac upao u jamu. Farma nije ograđena, a jama je duboka preko 2,5 m. 
Načelnik: farma je privatno vlasništvo. HBOR je uzeo farmu. 
Gospodin Žeko: Pozdravljam sve aktivnosti koje je načelnik nabrojao, sada vidim da je 
ova godina solidno prošla, da se radi, da treba bolje, sigurno da. Čestitam na opremanju 
vrtića, dobili smo vaučere od 15.000,00 eura, svaka pohvala. Ja sam u prošloj godini 
gurao neke stvari, u prvom redu Spomenik Obrani Nuštra, ne samo ja, svi vijećnici na čelu 
s predsjednikom vijeća i načelnikom koji je to odradio, pa smo riješili novorođeno dijete 
3000,00 kuna. Međutim ono što nije dobro, a to je ŠRC „Dvorac“ 300.000,00 kuna smo 
odvojili u 2018. godini, do 30.06.2018. tamo se nije zabilo ništa. Prošao sam prije 
nekoliko dana i vidim nešto se tamo radi.  Je li moguće da mi čekamo cijelu godinu od 
01.01. tražimo dozvole itd. i počnemo raditi 20.12.?! Sve amandmane koje smo predlagao 
ja sam mislio na operativu građevinsku koja djeluje u Općini Nuštar, svi neka taj dio 
kolača podijele, dakako javni natječaj. Vi znate stanje u Monosteriumu, u njihovim 
pravilima igre piše – održavanje nerazvrstanih cesta pa me zanima, je li moguće da se i 
oni uključe u taj dio, ako mogu oni koju kunu zaraditi? 
Načelnik: prihvaćam vašu sugestiju, ja bih vas molio da u ponedjeljak odete samnom u 
urbanizam, tvrdili ste da ste bili u Vinkovačkom vodovodu i da vam je rečeno da Općina 
Nuštar može dobiti kanalizaciju na 5 mj. Kako ste zadnji puta rekli da se građevinska 
dozvola ishodi za 2 mj., ja vas molim da odete samnom da vidite koja je to procedura. 
Gospodin Žeko: To su tako bahati odgovori. Ja znam da se građevinska dozvola može 
dobiti možda ne za 2 mj., ali za 6 mj. pa to traje godinu dana. 
Načelnik: ja se ne bahatim, gospodine Ivane, vi meni svi smijete svašta reći ja ne smijem 
nikome ništa. Hvala. 
Gospođa Wild: Zamolba, ne znam koja je ulica gospođe Marije Madek, postoji li 
mogućnost da se tamo naspe nešto? Dosta je blato. 
Načelnik: Tamo je nasuta cesta. Između ceste i njene kuće ima za nasuti, staza postoji 
betonirana, vidjet ćemo da se nešto naspe tamo. 
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Točka 2. Odluka o imenovanju zdravstvenog radnika - mrtvozornika 
 
Načelnik: svake godine temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mi dobivamo imenovanje o 
zdravstvenom radniku-mrtvozorniku. Ove godine su njihov prijedlog: Alma Lozančić i  
Zvonimir Jelić,  što moramo odraditi preko Općinskoga vijeća i dostaviti Službenom vjesniku. 
Gospodin Velić: nabrojali ste za prošlu godinu dva liječnika, a možda i više, ovdje nema 
nijednoga, je li to praksa? Ako možemo dobiti liječnika, možda bolje da je liječnik. 
Načelnik: to smo dobili od njih tako, nismo ih mi birali. 
Gospođa Wild: mrtvozornik dođe i samo papirologiju riješi jer to već prije toga utvrdi netko 
drugi. 
Gospodin Žeko: mi smo sada dobili dopis i to je gotova stvar, mene zanima odakle su ti ljudi, 
jel imamo mi možda te struke i možemo li utjecati na izbor? Vidim da je to taj odjel predložio 
i da je to gotova stvar. 
Načelnik: u većini slučajeva ne daj Bože da se nekome nešto desi uvijek dolazi naš doktor iz 
ambulante, mrtvozornik samo potpiše dokumente. 
Gospođa Wild: mislim da mi tu ne možemo utjecati. Mrtvozornike se svakako mora nazvati, 
prvo liječnik pa mrtvozornik, on samo daje papire na osnovu onoga što je liječnik utvrdio. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku o imenovanju zdravstvenog radnika-mrtvozornika 

na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
Sjednica je završila u 19.02 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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