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KLASA: 008-01/19-02/123-1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar,  16. prosinca 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 16. prosinca 2019. godine s početkom u  18.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 008-01/19-02/123 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 11. prosinca 2019. godine. 
 
Sjednici su nazočili: 

 
1. DARIO NOVAK 
2. ZDRAVKO SESAR 
3. JOSIP PAP 
4. MATEJ VRSELJA 
5. IVAN ŽEKO - HSLS 
6. DARKO ČULJAK 
7. IVAN MILIĆ 
8. IVICA GILJA 
9. NEDELJKO MUDNIĆ 
10. ANA VIVODA 
11. MARINKO SUTON – dolazi u 18.15 h 
12. KLAUDIJA WILD – dolazi u 18.40 h 
13. TOMISLAV VELIĆ – dolazi u 18.50 h 

 
Sjednici nisu nazočili:  
      1. JOSIP SREDNOSELEC 
      2. MARTINA JOZIĆ 
 
Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
   JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno-financijske poslove 
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Zainteresirana javnost: 
 1. ŽELJKO STANKOVIĆ 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s 30. sjednice na raspravu. 

 
Predsjednik vijeća daje zapisnik s 30. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 
                                                 Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

                                Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 
1. Aktualni sat 
2. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu 
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu 
4. Monosterium-rasprava 
5. Prijedlog Odluke o davanju zajma tvrtki Monosterium d.o.o. 
6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području 
Općine Nuštar 
7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području šteta od prirodnih nepogoda za Općinu 
Nuštar za 2020. godinu 
8. Prijedlog Odluke o otkupu čestice k.č.br. 770/11 k.o. Marinci 
9. Donošenje suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 
10. Donošenje Odluke o prodaji k.č.br. 441 k.o. Cerić putem javnog natječaja 
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
 
Točka 1.  Aktualni sat 
 
Načelnik: ja danas ne bih izvještavao vijećnike o aktualni radnjama nego bi zamolio ako tko ima kakva 
pitanja da postavi.  
Gospodin Gilja: bojim se da sad nisam razumio načelnika. Ne želi nas izvijestiti što je napravljeno u 
zadnje vrijeme. 
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Načelnik: aktualni sat je zamišljen tako da se izvijeste vijećnici što je učinjeno od zadnje sjednice. Na 
predzadnjoj sjednici gosp. vijećnik Velić je rekao da sam sve nabacao s brda-zdola. Nisam nikakav 
retoričar, nemam dar govora. Pa bi volio da mi danas postavite pitanja. Mogu Vas samo izvijestiti da je 
podneseno 206 zahtjeva za božićnicu i 94 zahtjeva za stipendiju od kojih je 23 zahtjeva pod dugovanjem 
i pozvali smo fizičke osobe da se jave u općinu da podmire dugovanje kako bi se djeci mogla isplatiti 
stipendija.  
Gospodin Gilja: opet mi nije jasno. Ne vidim gdje je problem Velića i načelnika. Hoćemo mi čuti što 
se radilo? 
Načelnik: na ono izlaganje od pretprošli put gdje je bilo dogovoreno milijun i 200 tisuća kuna sa 
Županijom, ugovor je potpisan. Do 31.12. se moramo prijaviti na natječaj za daljnju projektnu 
dokumentaciju za Dvorac. Svi ste svjedoci da se radi vodosprema u Nuštru gdje mi sufinanciramo sa 
790 tisuća kuna, potpisan je ugovor o sufinanciranju.  
 
Gospodin Gilja moli 5 minuta pauze u ime kluba HDZ-a. 
Nakon pauze dolazi gosp. vijećnik Marinko Suton. 
 
Gospodin Suton: samo načelniku opaska, riječ izgradnja Vinkovci-Vukovar. Pruga ide, jel tako? 01.03. 
počinje gradnja.   
Načelnik: nemam nikakvu informaciju.  
Gospodin Mudnić: pitanje sam ponovio prošle godine u ovo doba, sad opet ponavljam. Tiče se 
adventskog ukrašavanja mjesta Cerić. Čak nisam ni mislio pitati, ali dosta ljudi dolazi i prigovara da 
Cerić nije ukrašen na način koji priliči. Drugo pitanje – imamo na 5 lokacija ruševine Domovinskog 
rata. Smije li i može to općina očistiti? Za primjer ću Vam navesti Vukovar gdje se vojska angažirala i 
počistila.  
Načelnik: ukrašavanje mjesta Cerić – tvrtki koja je ukrašavala nije rečeno u Cerić stavi 3 lampe. Sa 
opremom koju su imali su ukrasili selo. Naručene ukrase još nismo dobili. Svi koji dođu ići će u Cerić i 
Marince. Na bor se stavilo ono što se imalo. Na poziv gosp. Mrkonjića da je slabo ukrašeno otišlo se 
kupiti još lampica.  
Ruševine Domovinskog rata – svi znamo kako se to rješava. Mi ne možemo ulaziti u privatno vlasništvo. 
Moramo poslati dopis vlasniku, ako se na treći ne odazove mi ulazimo u vlasništvo i uknjižavamo se sa 
teretom. Čišćenje jedne čestice nije ispod 10 tisuća kuna (60-70 tisuća kuna za Cerić koje sigurno nikad 
nećemo naplatiti od vlasnika). 
Gospodin Sesar: mene samo zanima kada će komunalni redar početi raditi svoj posao i riješit se 
mehanizacije, traktora, strojeva iz ulice? 
Načelnik: dok se netko ne bude kaznio i prenio to drugome neće biti reda. Očito da će jedino novac 
spriječiti takvo ponašanje mještana. Slažem se sa gosp. Sesarom. Prenesem komunalnom redaru i 
izvijestim Vas na idućoj sjednici. 
Gospodin Žeko: načelniče ovo je jako dobro što Vi nas prije svake sjednice izvještavate i Vi to morate 
činiti i nemojte se osvrtati na gosp. Velića.  
Gospodin Milić: složio bi se sa Hrvojem za ono što je postavio gosp. Sesar. Trebalo bi krenuti sa 
opomenama.  
Načelnik: ja se ispričavam za aktualni sat, ali rekao sam da će samo danas takav biti, a ne za ubuduće. 
Na predzadnjoj sjednici je bio najopširniji ove godine. Htio sam promijeniti da vidim kako će ispasti 
kad ide ovako.  
Gospodin Gilja: komentar – ne treba stavljati aktualni sat u dnevni red ako ga nemamo.  
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Gospodin Mrkonjić: usudim se reći da u Ceriću komunalnih problema tipa odlaganja strojeva nemamo 
u takvoj mjeri. Uvijek sam za to da se ode i upozori, a ako ne ide da se novčano kazni je su svi na to 
osjetljivi. Meni je žao jer vidim da to gosp. Sesaru smeta i ponavlja se. Mi ćemo vidjeti sa komunalnim 
redarom da se to malo zaoštri. 
Gospodin Pap: program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem – svi ovi dosadašnji ugovori kako su 
sklapani i postoje li gospodarski programi? Da li je to netko kontrolirao da se ljudi drže toga što su 
pisali? 
Pročelnica: svi ugovori su odrađeni po natječaju, dobili su suglasnost Ministarstva poljoprivrede i 
Državnog odvjetništva. Tako da iz tih ugovora ništa nije sporno, barem što se tiče zakupa, cijene 
zakupnine i plaćanja, oni nemaju nekoga duga prema nama. 
Gospodin Pap: gospodarski programi nikada nisu postojali? 
Pročelnica: naravno da jesu, ali nije bio neki specifičan da ga se moralo kontrolirati.  
 
Točka 2. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu 

Gospodin Ivanković: vidjeli ste da je promjena 2 milijuna 480 tisuća kuna, najviše zbog Monosteriuma, 
opremanja Predškolske ustanove „Vrtuljak“, dogradnje Predškolske ustanove „Vrtuljak i reciklažnog 
dvorišta, sve druge stavke su klasično smanjenje.  
Gospodin Gilja: Program Zaželi – ukida li se ili nastavlja?  
Načelnik: to se još ne zna. Stigao je neki dan dopis u kojem nije definirano hoće li se nastaviti, nego 
postoji mogućnost da ide u drugačijem obimu uz smanjenje. Do kraja 3. mjeseca su žene, a voditelj i 
zamjenik do 6. Ali predali smo i preko Udruge „Budi uz mene“, prošao je administrativnu provjeru ali 
još ništa. 
Gospodin Mudić: predložio bi par točaka da se uvrste u rebalans. Imali smo referendum koji je išao 
kroz Cerić, a tiče se gradnje vrtića. Koliko mi je poznato on bi na godinu trebao ići. Naš prijedlog je ako 
može da vrtić ide na boćalište.  
Načelnik: dobili smo tabularnu izjavu od ministra državne imovine kojom nam je darovao česticu iza 
boćališta, onu halu.  
Gospodin Žeko: rebalans je kao i proračun temeljni akt bez kojega se ne može. Na str. 12, Proračun za 
2019. godinu iznosi 23 milijuna 137 tisuća, povećanje 22 milijuna, to je greška u štampanju. Nije 22 
nego 2 milijuna 480 tisuća. Što se tiče rashodovne strane, tu ima puno pluseva i minusa, neću ja puno o 
tome. Samo par pitanja na posljednji dio proračuna, rashodi. Prva stvar koju bi napomenuo je da mi već 
3 godine za redom imamo donaciju trgovačkim društvima u javnom sektoru  101 tisuću kuna, a nikad 
da sredstva nismo utrošili. I sad smo ponovno došli u poziciju da smo skinuli tih 100 tisuća kuna  i 
prebacili na subvenciju trgovačkim društvima u javnom sektoru (305 tisuća kuna). Vi znate moj stav i 
interes za te ljude koji tamo rade, a mi prebacujemo sredstva poreznih obveznika u firmu Monosterium. 
Ne duguje općina Bošnjaku, nego Monosterium Bošnjaku. Prva greška načelnika je što mu je dao otkaz 
i to treba na bilo koji način riješiti, ali ja za ovakav način nisam. Kad gledam bilancu i prihode u firmi 
Monosterium, znate kad će on to isplatiti sebi? Nikada takvim radom. Moj amandman, milijun i 300 
tisuća kuna za izgradnju ŠRC Dvorac je skinut. Ja sam i 2018. godine dao amandman 300 tisuća kuna i 
da mi 2 godine nismo dobili papire, građevinsku dozvolu da počnemo graditi. Brinu me stipendije, 
školarine, planirano 400 tisuća kuna, povećanje 550 tisuća. Mene zanima da li mi dugujemo tim našim 
studentima i školarcima?  
Gospodin Ivanković: mislio sam da ću prošle godine isplatiti one 4. Kako se to razvuklo, 82 studenta, 
isplaćeno sve ove godine. Predvidio sam 90 studenta sad ova 4 mjeseca ove stipendije. Radi toga ja 
povećanje. Kada sam radio proračun nisam znao da će biti 82 studenta po 800,00 kuna. 
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Gospodin Žeko: jel mi sad šta studentima dugujemo? 
Gospodin Ivanković: ne, sve je isplaćeno. 
Gospodin Žeko: dakle, meni je jako žao što ja neću moći prihvatiti. Žao mi je zbog stipendija i 
školaraca, ali da je jednoj firmi to prebaci ja nisam za to i ja ću biti protiv II. izmjena Proračuna Općine 
Nuštar. Kad dolazimo do drugih točaka dnevnog reda mi kažemo subvencija, a u odluci piše zajam. To 
ne ide jedno s drugim koliko ja znam.  
Gospodin Ivanković: izmjene i dopune su napravljene prije nego je odluka napisana. Još se nije točno 
znalo šta i kako. Bit će zajam Monosteriumu i on to nama mora vratiti. Takav će biti i sklopljeni ugovor, 
tako će biti i proknjiženo i tu nema problema. Vodit će se evidencije svake godine koliko je nama 
vraćeno. 
Gospodin Gilja: tehničko pitanje za Maju pošto je ona pravnica. Do kad bi vijećnici trebali primiti 
prijedlog Proračuna Općine Nuštar za sljedeću godinu?  
Pročelnica: Vi svakako Odluku prije vijeća dobijete 5 dana ranije. Proračun je bio na stranicama općine 
30 dana. 
Gospodin Gilja: pitam kada bi trebali po Zakonu vijećnici dobiti prijedlog Proračuna za narednu 
godinu? 
Načelnik: predsjednik Vijeća dobiva do 15.11., ide na javnu objavu. Mjesec dana stoji na javnoj objavi. 
09. studenog objavljeno na našem web-u. Vijećnici dobivaju 5 dana prije vijeća.  
Pročelnica: zato što je po novome javni uvid. 
Gospodin Ivanković: u Zakonu stoji samo javno savjetovanje.  
Gospodin Gilja: klub vijećnika HDZ-a će podržati ovu izmjenu Proračuna. 
 

Točka 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2019. 
godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 1 

„SUZDRŽANI“ - 1 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

Točka 4.  Monosterium - rasprava 

Načelnik: svi znamo što se izdogađalo u firmi, mislim da nema potrebe da idemo ispočetka. Uglavnom, 
došao je Slaven sa prijedlogom svoga odvjetnika gdje bi da se sklopi nagodba. Oni su išli sa prijedlogom 
kojeg ja nisam htio prihvatiti. Moj prijedlog je da se tvrtki Monosterium da pozajmica u iznosu 305 
tisuća kuna, a daljnjim ugovorom ćemo definirati kako će to oni vratiti općini. Isto tako moram reći za 
blokadu Porezne uprave. Direktor se žalio na blokadu, to je otišlo na Visoki trgovački sud. Kako će to 
biti riješeno vidjet ćemo. S ovom pozajmicom firma isplaćuje Slavena i on odlazi sporazumnim 
raskidom.  
Gospodin Gilja: naš stav oko problema je potpuno jasan. Mi ga zagovaramo od prvoga dana. Najveći 
ceh te priče je platio HDZ. Vidimo nakon 3., 4. godine da je to došlo na red i da se mora zatvoriti. HDZ 
je potpuno jasan, u korist Monosteriuma i radnika.  
Gospodin Velić: osvrnuo bi se na pitanje povjerenja. Mi smo imali na vijeću gosp. Bošnjaka koji nas 
je zapravo ignorirao. Smatram da smo to trebali sa gosp. Bošnjakom ovdje dogovoriti s obzirom da nam 
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je i pismo napisao u kojem traži naš angažman. Tko to kaže da će gosp. Bošnjak otići? Koliko je to 
sigurno?  
Načelnik: takav je dogovor i takav će se ugovor sklopiti.  
Gospodin Velić: ako mu platimo ono što mu dugujemo on će otići?  
Načelnik: nećemo mi platiti njemu nego firmi.  
Gospodin Velić: ako mu ne platimo 305 tisuća kuna, koliko mu možemo u konačnici platiti?  
Načelnik: izračun od 490 tisuća kuna s kamatama. Tu se radi o 28 mjeseci. Slaven da je radio dobio bi 
210 tisuća kuna neto.  
Gospodin Velić: mene osobno jako ljuti što je to jedna žvaka koja se toliko godina razvlači, a to su i te 
kamate onda. Krivi ste što se dozvolili da to traje.  
Gospodin Novak: kada sam ja došao za predsjednika, odmah smo bili za rješavanje problema. 
Međutim, načelnik se stalno bojao da radnici ne dobiju otkaz i da se Slaven ne aktivira.  
Načelnik: sudska presuda je stigla u korist Slavena bez izračuna plaća i svega. Slaven nosi obračune 
plaća u Poreznu upravu. Dok je bio prijavljen u svojoj firmi na pola radnog vremena, kada je donio 
izračun plaća iz Porezne uprave bilo je kao da je cijelo vrijeme radio u firmi. Slaven ima puno radno 
vrijeme u Monosteriumu i pola radnog vremena u svojoj firmi za isti period. Znači da izračun nije dobar.  
Gospodin Gilja: baratamo sa neistinitim činjenicama. Činjenica je kad je gosp. Bošnjak dobio otkaz iz 
Monosteriuma da HDZ nije bio na vlasti. U Proračunu Općine Nuštar rješenje za ovaj problem Vas je 
čekalo i Vi ste kao predsjednik vijeća prvi to maknuli iz Proračuna.  
Gospodin Novak: mi kad smo došli, na prvoj sjednici je bilo nadzorni odbor Monosteriuma. Određeni 
novci su bili u Proračunu za to (400 tisuća). Jedino što smo htjeli je da to riješimo.  
Načelnik: u Proračunu je bilo 400 tisuća kuna, ali sada je skinuto za 100 tisuća.  
Gospodin Velić: kažete da izračun nije dobar a ništa niste učinili po tom pitanju. Da li ste čekali 
nagodbu?  
Gospodin Novak: 2 godine se govori da jedino moć nad tim ima načelnik da se riješi. Mi smo tu samo 
da damo novce ako ćemo dati i gotovo. 
Gospodin Suton: svađamo se već godinu dana. Ja mislim da je vrijeme da mi to prekinemo i problem 
Bošnjaka i Monosteriuma riješimo.  
Gospodin Velić: ako Vi kažete da vijeće nema veze s tim, a zašto sada o tome raspravljamo? 
Gospodin Novak: zato što radimo pozajmicu. 
Gospodin Gilja: ja koliko slušam problem je Bošnjak. Čovjek nije problem, on ima presudu suda. Meni 
uopće nije jasno zašto stavljate raspravu nama na vijeće gdje je sud donio odluku šta treba napraviti. 5 
godina mi raspravljamo o odluci suda.  
Načelnik: mi samo novac posuđujemo firmi. 
Gospodin Gilja: pročitajte presudu, u njoj lijepo stoji šta se dogodilo. 
Načelnik: tko je izgubio sud? Općina Nuštar? 
Gospodin Gilja: tako je. Pustimo raspravu, nemamo se šta raspravljati. Riješite to.  
Načelnik: Općina Nuštar uopće nije predmet spora, ne spominje se u rješenju od suda. Sud je izgubila 
tvrtka Monosterium. 
Gospodin Gilja: ne bi uopće raspravljao o presudi, za mene je jasna.  
Pročelnica: ja sam mislila da će se to prije riješiti. Imate dvije opcije da mi to skratimo. Ili stečaj ili 
ovo. Mi nismo stranka u postupku što se tiče suda. Da ima pravomoćna presuda, ima. Slaven do ovog 
trenutka nije povukao pitanje te presude i onda odjednom dolazi optužni prijedlog i zato je to došlo na 
tu tematiku. Opcija je ili ćemo pomoći našoj firmi koju smo osnovali ili ćemo pustiti da ide u stečaj. 
Budimo realni, 300 tisuća kuna nije Slavenovih. Tu je dobar dio od države i vjerojatno će se vratiti nama 
jer je to bruto iznos, doprinosi, porezi, prirezi. Njegovih je možda nekih 140-160 tisuća kuna.  
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Pauza 2 minute. 
 
Gospodin Žeko: imam zapisnik, presude. Kada sam raspravljao o Monosteriumu potencirao sam 
tematsku sjednicu. Sjednica je bila dobra, uopće nije bilo zapisnika s te sjednice, pa sam ja reagirao i 
napravio se zapisnik. Ugovor koji će sklopiti Monosterium sa općinom, da li je to starije od aneksa toga 
ugovora. Da li će se on nakon toga ponovno pozvati na još 200 tisuća kuna? 
Porčelnica: to će ići sudska nagodba i u tom ugovoru on se odriče svih daljnjih potraživanja. Rekao je 
da odlazi.  
Gospodin Velić: ako se on odriče svega sudskom nagodbom, da li se onda i mi odričemo prava da ga 
utužimo ako se utvrdi njegova odgovornost za te porezne probleme. Postoji li naznaka da se općina onda 
odrekne i nekog eventualnog spora u budućnosti? Da li taj ugovor o zajmu koji vi predlažete znači i da 
se općina odriče prava tužbe, odnosno Monosterium u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost za 
neplaćanje poreza? 
Načelnik: ne znači da se mi odričemo 200 tisuća kuna, ako se utvrdi krivnja on je spreman njih vratiti.  
Gosp. Žeko je rekao da ima presude pa bih ga molio ako može samo pročitati da li je predmet Općina 
Nuštar ili tvrtka Monosterium u presudi? 
Gospodin Žeko: nije Općina Nuštar.  
Pročelnica: ako vi donesete ovo, to će samo biti ugovor u kojem će se definirati da Monosterium vraća. 
A ugovor sa Slavenom neće sklopiti općina, predsjednik nadzornog odbora će morati sa Slavenom naći 
način kako će to potpisati jer mi zapravo dajemo novac tvrtki Monosterium, a ne njemu.  
Gospodin Velić: to je vuk pojeo magare. Tražimo neke pravne puteve za nešto što svi znamo da je 
kemija. Jel može Općina Nuštar otkupiti dug od Monosteriuma? 
Načelnik: nema otkupa duga. Mi presudu stavljamo van snage i idemo u neku van sudsku nagodbu. 
Slaven neće dobiti tih 300 tisuća kuna, on ih mora provući kroz JOPPD obrasce.  
Gospodin Novak: kad je dan otkaz Slavenu, Hrvoje je napravio krivi potez, ali nije mogao dati otkaz, 
mogao je razriješiti direktora i postaviti novoga i tu je sva greška.  
Gospodin Velić: Hrvojeva jedina greška je što već 3 godine pričamo o tome. 
Gospodin Gilja: ne prihvaćam da mi preuzimamo odgovornost za ovo. Mi smo ovdje zakonodavno 
tijelo i postupamo po presudi Republike Hrvatske. Za mene je to potpuno jasno.  
 
Točka 5. Prijedlog Odluke o davanju zajma tvrtki Monosterium d.o.o. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 2 
„SUZDRŽANI“ - 2 

 
Odluka je usvojena većinom glasova. 

 
Točka 6. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
za Općinu Nuštar 

Gospodin Novak: Maja Matijašević - predsjednik, Drago Mrkonjić - član, Ana Vivoda - član. 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 
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„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Vijećnika gosp. Ivice Gilje nema na glasovanju. 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Točka 7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 
Općinu Nuštar za 2020. godinu 

Pročelnica: prije su bile elementarne nepogode, sada je izašao novi Zakon o ublažavanju posljedica 
prirodnih nepogoda pa smo zato morali donijeti novo Povjerenstvo. Svake godine će se Plan ažurirati a 
nama je potrebno da ga mi usvojimo jer u slučaju bilo koje nepogode mi nemamo puno vremena za 
unijeti u aplikaciju, tako da je meni bitno da uvijek imam nekoga na dohvat ruke za to da se odradi. Plan 
će biti na našoj stranici. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 

 
''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 
„SUZDRŽANI“ – 0 

 
Vijećnika gosp. Ivice Gilje i gosp. Mateja Vrselja nema na glasovanju. 
 

 Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Točka 8. Prijedlog Odluke o otkupu čestice k.č.br. 770/11 k.o. Marinci 

Načelnik: gđa. Šarić Senka na Općinskom sudu u Vukovaru je tužila Općinu Nuštar. Radi se o k.č.br. 
770/11 k.o. Marinci, gospodin je prodao 10 placeva i ostaje put koji je naslijedila gđa. Senka od oca. 
Dogovor bi bio da Općina Nuštar otkupi česticu za 17 tisuća kuna.  

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 2 
 

Vijećnika gosp. Ivice Gilje i gosp. Mateja Vrselja nema na glasovanju. 
 

 Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 9. Donošenje suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga Vinkovačkog vodovoda i 
kanalizacije 

Načelnik: Vinkovački vodovod je donio Odluku, a nama je samo proslijeđena na suglasnost. Do sada 
nije bilo za ispumpavanje septičkih jama i naši mještani su mogli ispumpavati na njive. Jedini 
koncesionar će biti Vinkovački vodovod. Kazne za one koji budu ispumpavali idu Općini Nuštar. 
Gospodin Gilja: šta ćemo sa ljudima koji imaju svoje cisterne? Postoji odluka vijeća gdje svi koji 
ispumpavaju imaju septičke jame mogu otići gore na šaht i ispustiti u kanalizaciju.  
Načelnik: mi to ne moramo prihvatiti, ali oni će to raditi. 
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Gospodin Gilja: predlažem da im Vijeće Općine Nuštar odgovori da ne mogu imati monopol na 
području Općine Nuštar. 
Gospodin Velić: kad prođe aglomeracija nek donesu tu odluku. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 0 
''PROTIV'' – 11 

„SUZDRŽANI“ – 1 
 

Vijećnika gosp. Ivana Žeke nema na glasovanju. 
 

 Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

Točka 10. Donošenje Odluke o prodaji k.č.br. 441 k.o. Cerić putem javnog natječaja 
 
Načelnik: dobili smo zahtjev za otkup puta. Vlasnik 443 i 440 je jedna osoba. Taj put 441 ne vodi se 
kod nas kao nerazvrstana cesta. Čovjeku dijeli dvorište i podnio je zahtjev za otkup. Ako vijeće donese 
odluku mora ići na javni natječaj da bi se to prodalo. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 

 
''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 
„SUZDRŽANI“ – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
Točka 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine  

Pročelnica: Nevkoš je bio kod nas na razgovoru, oni nisu cijene za nas promijenili. Ostaje 34,54 kn, 
samo su oni morali razvrstati ovih 7 podkategorija. Jedino smo mi smanjili malo u članku 6. kazne, 
naplaćujemo ali smo za 50% smanjili.  
Gospodin Velić: do kada je Nevkoš koncesionar? 
Pročelnica: do 2021. godine, ima koncesiju od 2011. (na 10 godina).  
Načelnik: općina je dobila za 2017. godinu dobila kaznu 20 tisuća kuna za velike količine otpada koje 
su odvezene na Petrovačku dolu. Prisiljavaju nas kao jedinicu lokalne samouprave da educiramo 
stanovništvo kako razdvajati otpad. Cijena odvoza otpada će porasti 4x i budimo spremni da će cijene 
ići gore. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 13 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Sjednica je završila u 20.20 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 i glasniku 
Općine Nuštar. 
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Zapisničar 
Maja Matijašević, mag. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dario Novak 
 

_____________________                                                                                    ___________________ 


