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KLASA: 021-05/20-02/03 
URBROJ: 2188/07-20-02/03 
Nuštar, 17. ožujka 2020. godine 
 

ZAPISNIK 
s 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 17. ožujka 2020. godine s početkom u  18.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, 
Pozivom, KLASA: 021-05/20-02/02 URBROJ: 2188/07-20-02/03 od dana 11. ožujka 2020 
godine. 
 
Sjednici su nazočili: 

 
1. DARIO NOVAK 
2. JOSIP PAP 
3. MATEJ VRSELJA 
4. IVAN ŽEKO - HSLS 
5. DARKO ČULJAK 
6. ANA VIVODA 
7. KLAUDIJA WILD  
8. TOMISLAV VELIĆ  
9. MARTINA JOZIĆ – dolazi na 3 točku dnevnog reda 
10. ZDRAVKO SESAR 
11. NEDELJKO MUDNIĆ 
12. IVAN MILIĆ – dolazi na 17 točku dnevnog reda 

 
Sjednici nisu nazočili:  

1. IVAN MILIĆ 
2. IVICA GILJA 
3. JOSIP SREDNOSELEC 
4. MARINKO SUTON 

       
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
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   JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno-financijske poslove 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 

Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
daje zapisnik s 34. sjednice na usvajanje.  

Gospodin Žeko: pozdravljam sve, posebno vijećnike i vijećnice. Zapisnik je korektan, možda je previše 
stranica, moglo bi biti obostrano napisano. Zanima me, na stranici 2 gdje sam tvrdio da se glasa o 
Proračunu pa je Maja rekla da to nije tako, pa bih samo molio objašnjenje, mora li se glasati o Proračunu 
ili ne mora. Ja mislim da se mora. Proračun je poseban akt, izvršenje Proračuna je poseban akt. 
Pročelnica: nije dobro odrađeno, kad je bilo u vođenju nije se glasovalo i za jedno i za drugo tako da 
ne mogu napraviti copy/paste, ja sam stavila kako se glasovalo, samo za jednu točku, ne za obje kad se 
sluša tonski zapis. Znači, trebalo je odvojeno i za jednu i drugu, a kod nas je prošlo kroz jednu.  
Gospodin Žeko: mora se glasovati posebno za Proračun kao točka dnevnog reda i izvršenje Proračuna, 
ništa više, to ja samo tehnički, inače prihvaćam ovaj zapisnik. 

  

Predsjednik vijeća daje zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

 
Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Nuštar za razdoblje 01.07.2019.-31.12.2019. godine 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine 

Nuštar za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12. 2019. 
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u 

športu na području Općine Nuštar u 2019. godini 
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u 

kulturi Općine Nuštar za 2019. godinu 
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa Plana rasporeda 

financijskih sredstava za DVD s područja Općine 
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o financiranju 

Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog  programa za 2019. 

godinu 
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10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesija 
za ribnjake za 2019. godinu 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o raspoređivanju sredstava iz Proračuna 
Općine Nuštar za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Nuštar za 2019. godinu 

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u općini Nuštar za 2019. godinu 

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2019. godinu 

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba ostalih 
udruga na području Općine Nuštar u 2019. godini 

16. Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nuštar-obavijest 

17. Donošenje Odluke  o sufinanciranju čipiranja i cijepljenja pasa na području Općine 
Nuštar tijekom 2020. godine 

18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
19. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine 

Nuštar 
 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Načelnik: pozdravljam sve i zahvaljujem na dolasku. Zadnja sjednica je bila prije dvadesetak dana, 
samo brzinski što je odrađeno. Bio je otvoren natječaj od Ministarstva regionalnog, ako se sjećate, zadnji 
put sam rekao da smo imali priređenu građevinsku dozvolu za parkinge ispred Doma kulture, crkve i 
sami centar pa je rečeno da se ne možemo kandidirati za taj natječaj, nije u našem vlasništvu. Međutim, 
kad smo se čuli s njima, rečeno nam je da čitamo između redova. Prijavili smo se na taj natječaj sa 
parkinzima ispred Doma kulture, crkve i samog centra, prijavili smo i dječje igralište na Trgu dr. Franje 
Tuđmana. Pripremamo dokumentaciju za natječaj mjera koje izlaze, 852 i 43, a to je ulaganje u razvoj 
školskih područja i poboljšanje održivosti šuma. Također, ponudili smo lovačkim udrugama pomoć za 
tu prijavu, kako Općina može ići s prijavom za taj natječaj, tako i sve lovačke udruge mogu ići. Što se 
tiče projekta ''Zaželi'', raspisali smo natječaj za zapošljavanje 22 osobe u taj projekt. S obzirom na 
novonastalu situaciju s koronavirusom, po naputku Stožera civilne zaštite VSŽ, donesene su neke odluke 
u preventivnom sprječavanju širenja koronavirusa na našem području. Između ostalog, zatvaranje vrtića, 
javno okupljanje na javnim površinama i na površinama koje su u vlasništvu Općine Nuštar i preporuke 
za ispraćaj pokojnika. Od Ministarstva državne imovine zatražili smo neke čestice koje su trenutno u 
vlasništvu države, a Općini bi bile zanimljive. Između ostalog, to su čestice kod školskog voćnjaka gdje 
je građevinska zona, sva tri lovačka doma sa šumama, hala na Henrikovcima, Cerićku dolu i ribnjake 
na Henrikovcima. Na prošloj sjednici smo raspravljali oko vrtića, znači trenutna situacija u vrtiću; danas 
je bilo četvero djece. Upravno vijeće vrtića u prijašnjim je sazivima donijelo neku odluku da dijete ako 
ne ide u vrtić 15 dana,  plaća punu cijenu, ako ne ide mjesec dana, plaća se pola cijene. Kao što sam 
rekao, situacija je vanredna i mislim da bi bilo dobro da Općinsko vijeće donese odluku, pošto djeca ne 
idu u vrtić, da oslobodimo roditelje plaćanja jer neki su roditelji sigurno uzeli bolovanje i pitanje je hoće 
li im poslodavac to platiti ili neće, da im izađemo u susret i oslobodimo ih plaćanja. Zapisnik sa prošle 
sjednice; gospodin Ivan Žeko javio se i rekao da je više nego korektan. Zapisnik ima 22, 23 stranice. Ja 
vas molim, zapisnici idu u proširenom obliku zadnje 2, 3 godine, takvu odluku je donijelo Vijeće. Ajmo 
se, molim vas, vratiti na skraćeni zapisnik, djelatnica je skidala zapisnik 7 dana, takav će ići u Glasnik, 
imat ćemo Glasnik od 60 stranica plus događanja koja su se događala u Općini. Hvala. 
Gospodin Velić: zahvaljujem se načelniku na uvodnoj riječi. Sve ok, osim, ovaj prijedlog trebao bi biti 
točka dnevnog reda, i jedan i drugi, to za vrtić, ne znam postoji li model naknadnog unošenja dnevnog 
reda. 
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Načelnik: to smo danas saznali, teta Jasna je danas javila da je četvero djece u vrtiću. 
Gospodin Velić: stoga predlažem da to bude posljednja točka dnevnog reda, ako je to nešto važno. 
Načelnik: to možemo na sljedećoj sjednici. 
Gospodin Novak: ne znam što je sa telefonskim sjednicama, ukorili su nas da ne možemo, ali situacija 
je sada izvanredna, možda se to može tako napraviti.  
Načelnik: možemo to donijeti na sljedećoj sjednici. 
Gospodin Novak: možemo na sljedećoj, sigurno ćemo donijeti takvu odluku.  
Gospođa Wild: u slučaju da se dogodi da se treba platiti, a da ne bude sjednica, uvijek se može 
retroaktivno ili da ne plate sljedeći mjesec, uvijek se može naći taj model ako dođe do toga. Htjela bih 
se samo nadovezati na zapisnik. Mislim da smo mi iz kluba HDZ-a bili za da ne ide tako opširan zapisnik 
što se pokazalo da nije baš dobro jer više od pola Glasnika su zapisnici, a najmanje što se događa u 
Općini posvećeno klubovima, djeci i ostalom, tako da, ja sam za da ide skraćena verzija. 
 
Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 
Općine Nuštar za razdoblje 01.07.2019.-31.12.2019. godine 
 
Načelnik: sve što je napisano, rečeno je u aktualnim satovima tako da sam prepisao natuknice iz 
aktualnih satova. Kao nositelj izvršne vlasti, obavljao sam sve po Zakonu i u svom djelokrugu, da sam 
mogao više, vjerojatno jesam, ali koliko sam mogao to sam radio. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu 
općinskog načelnika Općine Nuštar za razdoblje 01.07.2019.-31.12.2019. godine na glasovanje: 

 
 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 

„SUZDRŽANI“ – 3 
 

Odluka usvojena većinom glasova. 
 

 
 

• DOLAZI MARTINA JOZIĆ 
 
Točka 3. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar 
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12. 2019. 
 
Gospodin Novak: prije nego krenemo na sljedeću točku dnevnog reda, dajem riječ gospodinu Darku 
Čuljku, predsjedavajućem Općinskog odbora za financije. 
Gospodin Čuljak: sastalo se Povjerenstvo za financije i proračun sa Josipom Ivankovićem pa smo 
pregledali financijsko izvješće za 2019. godinu te smo suglasni s tim. 
Gospodin Novak: hvala gospodinu Čuljku, idemo na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
Gospodin Ivanković: ako ima kakvih pitanja, tu sam. 
Gospodin Žeko: pripremio sam se malo naširoko, ali skratit ću. Imamo dokument izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine Nuštar za 01.01. do 31.12. 2019. godine. Dakle, Proračun predlaže načelnik, mi 
dajemo amandmane slažemo li se s tim Proračunom ili ne, on izvršava Proračun, mi smo jedini koji 
kontroliramo što je on izvršio u ovom Proračunu. Prvo, na prvoj stranici velikim slovima piše 
''polugodišnji izvještaj'', a onda gore ''temeljem članka toga i toga 29. sjednica 9. rujna 2019.'', to molim 
da se ispravi. Što se tiče izvršenja Proračuna, to je onaj dokument kada je načelnik izvršio sve što je bilo 
u Proračunu za 2019. godinu, međutim, malo ću se osvrnuti. Prvo ćemo gledati prihodovnu stranu 
Proračuna. Ukupni prihodi u 2019. godini bili su 19 milijuna i 800, kad to usporedimo sa 2018., tu je 
razlika 4 milijuna i 100 tisuća kuna više nego 2018. godine. Ukupni rashodi su isto tako kad usporedimo 
jednu i drugu stranu. Dakle, ukupno poslovanje u 2019. godini je negativno. Volio bih da smo još više 
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skinuli sredstava sa milijun i 600 tisuća kuna pa da to bude u rangu sa 500 tisuća kuna u suficitu pa da 
smo te novce potrošili. Uvijek sam zagovornik da trošimo namjenske novce koje smo prihodili u tekućoj 
godini. Kad vidimo to, u rebalansu smo imali 305 tisuća kuna za Monosterium. Tako smo to planirali, 
međutim, krivo smo planirali, da nije bilo toga, Proračun bi bio pozitivan, ovako je negativan, a ja sam 
nota bene bio protiv prebacivanja tih sredstava u Monosterium.  
dobro, onda imamo komunalni doprinosi, to je ostalo na istoj razini, komunalna naknada ista razina. 
Zanima me komunalna naknada, imamo mi dugova, vidim da je 302 tisuće 2018. i 303 tisuće, al pari 
jedno i drugo. To stalno isti plaćaju ili ima nekih dugovanja...? 
Gospodin Ivanković: dugovanja nema, otprilike sad naplaćujemo unazad 3, 4 godine oko 105 %, tako 
da svake godine plaćamo dio duga s onim slanjem opomena i ovrha. 
Gospodin Žeko: dobro, imamo prihode od prodaje nefinancijske mirovine poljoprivrednog zemljišta. 
2018. 313 tisuća, ove godine 160. 
Gospodin Ivanković: 2018. sam slao pa su naplaćivali dug koji je bio od prije. 
Gospodin Žeko: to je što se tiče prihodovne strane. Sad ćemo malo tablicu 8. Tu se uglavnom radi o 
rashodima, jasno je kad uzmemo vrtić, kad uzmemo ''Zaželi'', kad to sve zbrojimo, da ne govorim o 
socijali, dođe do cca 70% Proračuna, volio bih da nam više ostaje, ali što je, tu je. Evo samo ovaj razdjel 
514 i Zahtjev za dane zajmove trgovačkim ljudima u javnom sektoru, već kad smo tu, ja sam bio protiv, 
međutim, to kako ide, to je prebačeno jer ovo je izvršenje Proračuna, zanima me kakav smo mi to ugovor 
napravili da se taj zajam vraća, na koliko godina i ako mi možete to malo pojasniti. 
Načelnik: ugovor je napravljen tako da će Monosterium vraćati, nemojte me držati za riječ, kroz 5 ili 6 
godina, sa kamatama, to je da zaokružimo 5500 kn mjesečno i 2 rate su već uplaćene. 
Gospodin Žeko: dobro. Božićnice za umirovljenike, planirano 150, da smo isplatili samo 50 tisuća 
kuna. 
Načelnik: toliko se ljudi prijavilo. 
Gospodin Žeko: volio bih da je više, ali dobro. 
Gospodin Mrkonjić: to smo rekli za iduću godinu da će nam biti orijentir pa ćemo proširiti krug ili 
povećati iznos. 
Gospodin Žeko: to bi bilo sve što sam imao reći, međutim, jako mi smeta kada su neki indeksi 
ostvarenja, indeks prihoda je 91%, a indeks rashoda nekih 80%, volio bih da se to malo iznivelira, da 
imamo recimo održavanje poljskih puteva kamenom, indeks 1,57, što se tu dogodilo, to su namjenska 
sredstva koja oni uplaćuju, je li tako? I što se dogodilo da smo mi planirali 250 tisuća kuna, a indeks 
1,57. 
Načelnik: to su namjenska sredstva koja idu od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta. 
Gospodin Žeko: to se moglo planirati u rebalansu, ali dobro.  
Gospodin Ivanković: ne smije to ići, to su namjenska sredstva.  
Gospodin Velić: mene zanima, a vezano za ovo što je gospodin Žeko rekao, ugovor za Monosterium, 5 
tisuća cca, plus kamata, znači li to nekakvim automatizmom povećanu cijenu košnju trave kao nekakvu 
kompenzaciju ili nešto drugo? 
Načelnik: ništa. 
Gospodin Velić: imam još jedno pitanje u svezi Proračuna, a tiče se projekata koje imamo u Općini, 
mislim na ''Zaželi''. Poznato je da svaki projekt ima određene administrativne troškove koji su 10, 15, 
20%,  koji se ne moraju pravdati, zapravo ostaje u Općini, ne moraju se opravdati. Zanima me knjiži li 
se to u Proračunu kao prihod? Primjerice, projekt koji vrijedi milijun, Općina može zadržati, karikiram, 
100 tisuća, ne mora ih opravdati računima i sl.  
Gospodin Ivanković: sve što dođe na naš račun je prihod. 
Gospodin Velić: da, ali to je namjensko, knjiži li se on kao prihod projekta, cijeli projekt je prihod, ali 
mora se potrošiti namjenski, ali 85%, 15% je nenamjenski prihod.  
Gospodin Ivanković: sve se to knjiži na pomoći. 
Gospodin Velić: ali ono u konačnici, kad se podvuče crta, vi od milijun kuna ne morate opravdati 100 
tisuća. 
Načelnik: a ni ne moramo vratiti tih 100 tisuća, može ostati u Proračunu. Imamo poseban račun za naš 
''Zaželi''.  
Gospodin Ivanković: nema poseban račun. 
Načelnik: bit će za ovaj drugi ''Zaželi'' jer ide preko Udruge Zaželi. 
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Gospodin Ivanković: to ćemo vidjeti hoće biti viška jer nama još nisu odobrena sredstva za potrepštine 
tako da će se vidjeti koliko će to biti.  
Gospodin Velić: postoji mogućnost da bude neprihvatljiv trošak itd., ali ako bude sve u redu, onda je 
to zarada Općine. 
Gospodin Ivanković: da, ako bude, vidjet ćemo na kraju Projekta koliko će to biti. Vodim tablicu što 
su mi direktni, a što indirektni troškovi. 
Gospodin Velić: vodite računa da taj novac mora biti pokriven nekim računima, ne morate ih pravdati 
i slati, ali ih morate imati u slučaju nekog nadzora, inače će zahtijevati povrat. Računi moraju biti vezani 
uz Projekt. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća o izvršenju 
Proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12. 2019. na glasovanje: 

 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 3 
 

Odluka usvojena većinom glasova. 
 
 

Točka 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na glasovanje: 
 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 3 
 

Odluka usvojena većinom glasova. 
 
 

Točka 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u športu 
na području Općine Nuštar u 2019. godini 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa 
javnih potreba u športu na području Općine Nuštar u 2019. godini na glasovanje: 

 
''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 
„SUZDRŽANI“ – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
 

Točka 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u 
kulturi Općine Nuštar za 2019. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa 
javnih potreba u kulturi Općine Nuštar za 2019. godinu na glasovanje: 

 
''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 
„SUZDRŽANI“ – 0 
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Odluka je usvojena jednoglasno 

 
Točka 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa Plana rasporeda 
financijskih sredstava za DVD s područja Općine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa 
Plana rasporeda financijskih sredstava za DVD s područja Općine na glasovanje: 

 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 

Točka 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o financiranju 
Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o 

financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci na glasovanje: 
 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 

Točka 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2019. 
godinu 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog 
programa za 2019. godinu na glasovanje: 

 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 1 
Odluka usvojena većinom glasova. 

 
 

Točka 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesija za 
ribnjake za 2019. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i 

koncesija za ribnjake za 2019. godinu na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 
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„SUZDRŽANI“ – 2 
 

Odluka usvojena većinom glasova. 
 

 
Točka 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o raspoređivanju sredstava iz Proračuna 
Općine Nuštar za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom 
vijeću Općine Nuštar za 2019. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o raspoređivanju 
sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Nuštar za 2019. godinu na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 1 

„SUZDRŽANI“ – 2 
 

Odluka usvojena većinom glasova. 
 

 
Točka 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa 
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka usvojena jednoglasno. 
 
 

Točka 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u općini Nuštar za 2019. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Nuštar za 2019. godinu na glasovanje: 

 
''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 1 
„SUZDRŽANI“ – 2 

 
Odluka usvojena većinom glasova. 

 
 

Točka 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2019. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2019. godinu na glasovanje: 

 
''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 1 
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„SUZDRŽANI“ – 2 
Odluka usvojena većinom glasova. 

Točka 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba 
ostalih udruga na području Općine Nuštar u 2019. godini 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa 
javnih potreba ostalih udruga na području Općine Nuštar u 2019. godini na glasovanje: 

 
''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 
„SUZDRŽANI“ – 0 

 
Odluka usvojena jednoglasno. 

 
 

Točka 16. Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nuštar-obavijest 
 
Načelnik: Nevkoš nam je uputio zamolbu za suglasnost, odnosno predstavnik izvršnog tijela treba dati 
suglasnost za te cijene. Tu se povećava cijena, ne fiksnog dijela nego varijabilnog odvoza. Za spremnik 
od 120 litara, ide povećanje cijene 72 lipe po odvozu, odnosno za spremnik od 240 litara 1,44 kn po 
odvozu. Znači cijena fiksnog dijela ostaje i dalje 34,54 kn s PDV-om, samo se povećava za 72 lipe po 
spremniku. Njihovo tumačenje zašto je došlo do ovoga, Komunalac Vukovar je povećao cijene u 
„Petrovačkoj doli'', govore da kada zaživi regionalno smetlište u Antunovcu, da će cijena tog odvoza 
biti preko 20 kn po jednom odvozu, a ovo je samo na znanje vijećnicima, u 19. točki osnovat ćemo 
Savjet potrošača pa ćemo s tim Savjetom takve stvari koje dođu riješavati, a Vijeće ćemo samo upoznati. 
Gospodin Pap: ako bude neko glasovanje, ja ću biti protiv, protiv svakog poskupljivanja. Meni čak ne 
odgovara ni ovo oko dimnjačara, to čišćenje jednom mjesečno, oni su komunalna firma, neka osposobe 
još jednog čovjeka pa da to ide kako treba. 
Gospođa Wild: samo sam se htjela nadovezati na to povećanje, pogotovo kod umirovljenika, njima je 
svakako bitno zbog mirovina... ?? 
Gospodin Mudnić: mislim da je ovdje svatko od nas protiv povećanja, a sad kako će načelnik to 
izdogovarati i na koji način, to ćemo prepustiti njemu, vjerojatno ćemo ga morati podržati jer ako želimo 
smeće negdje skladištiti... 
Načelnik: otvorili smo reciklažno dvorište 01.08. prošle godine, predviđeno je za dovoz onih stvari koje 
ne idu s kućnog praga. Mjesečno platimo 5, 6 kontejnera što ljudi dovoze smeće u reciklažno dvorište. 
Znači, platimo sigurno između 15 i 20 tisuća kuna. Nećemo povećati cijenu, Općina će opet platiti odvoz 
kontejnera s reciklažnog dvorišta. 70 lipa, puno je, nije puno, ajmo reći da je puno, to je 3,70 ili 3,80 kn 
mjesečno, puno je. Neću dati suglasnost, vidjet ćemo što će se dogoditi. Sve općine su dale suglasnost, 
Općina Nuštar neće.  
Gospodin Velić: načelnik se s pravom ljuti, to nije puno, ali je principijelno. Kada rast plaća i mirovina 
bude proporcionalan cijeni rasta nekih životnih potreba, onda bi to bilo u redu. Ovako namet na namet, 
bez obzira što je mali, ovi koji su rekli protiv govore principijelno, možda objektivno razmišljate, ali 
mislim da imamo pravo i na taj princip. 
Gospodin Žeko: normalno da svatko poskupljenje po džepovima naših građana ne dolazi u obzir, 
međutim, na ovoj točki dnevnog reda piše obavijest, glasujemo li onda ili ne? 
Gospodin Novak: ne, obavijest je, samo možemo raspraviti. 
 

• DOLAZI IVO MILIĆ 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o sufinanciranju čipiranja i cijepljenja pasa na području Općine 
Nuštar tijekom 2020. godine 
 
Načelnik: idemo na čipiranje i cijepljenje jednog psa po domaćinstvu, ti psi će ući u bazu podataka u 
veterinarskoj stanici, bez obzira u kojoj se to bude napravilo, odnosno on će iduće godine biti u evidenciji 
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tako da će veterinar sam doći cijepiti kod njega. Rekao sam zadnji put, u jednom našem naselju iz Općine 
ima evidentiranih 11 pasa što je nemoguće, ali nadajmo se da ćemo s ovim smanjiti broj pasa koji su 
trenutno na ulici. 
Gospodin Velić: može li se ova Odluka nadopuniti, kastriranje pasa lutalica? 
Načelnik: to smo mi već donijeli prije godinu, dvije dana. 
Gospodin Velić: radi li itko to? 
Načelnik: mi moramo imati neku evidenciju. Nije nam ispostavljen niti jedan račun. Nemamo 
evidenciju da je to tvoj pas, s ovim ćemo imati evidenciju, sa čipiranjem i cijepljenjem, onda će se 
vjerojatno i to pokrenuti.  
Gospodin Velić: mislim da je to kastriranje i steriliziranje pasa čiji su nečije vlasništvo, nepotrebno, 
vlasnik snosi. Odnosi se na lutalice, a sad ako ću ja svog psa kastrirati, zašto bi Općina platila? 
Načelnik: mislim da je Josip bio protiv toga, Josipe, mislim da je bilo da ovi koji imaju pse za uzgoj, da 
se izbaci iz toga? 
Gospodin Pap: da, bilo je govora da bi komunalni redar trebao napraviti reviziju od kuće do kuće i da 
odluči što ide za kastraciju, što ne, ako se ja dobro sjećam. 
Načelnik: komunalni redar nema ovlasti da uđe u dvorište. Takva je bila Odluka, ali znaš da se to 
mijenjalo, nema ovlasti ući u dvorište, jedino s policijom. 
Gospodin Ivanković: bila je takva Odluka, i ja sam isto govorio, imam psa i tko će meni doći u dvorište 
i reći da ga moram kastrirati? 
Gospodin Pap: ne mora to biti kastracija, ali mora biti čipiran i cijepljen. Kastrirati treba samo lutalice. 
Mene zanima provedba ovoga, tko će to iskontrolirati? I zašto jedan pas? Npr. dođete kod čovjeka i ima 
četiri psa, jednog ćeš mu čipirat i cijepit, ostala tri nećeš. Ako do sada nije sva četiri čipirao i cijepio, ne 
vjerujem ni da će ova tri. Po Zakonu, veterinari ne idu više na kućne adrese nego vlasnik mora sam otići. 
Načelnik: veterinari idu sad po kućama cijepiti, ali samo tamo gdje ima papir ''Josip Pap ima 
registriranog psa'' i on ide kod Josipa Papa. Neki dan sam bio u veterinarskoj. 
Gospodin Mudnić: imam čipiranog, cijepljenog psa, neće vam doći veterinar osim na poziv i u 
dogovoru s njim dolazi. Meni dolazi dvije godine zaredom, bez ikakvih problema, samo zato jer je 
čipiran, jednostavno, ako imate psa, morate imati i brigu. To je skoro kao malo dijete oko kojeg se 
brinete, mora imati svoj boks, itd. i onda ste vi uredni, ajmo reći držatelj psa. Inače, netko će vas tužiti, 
a ovu Odluku sigurno pozdravljam, sigurno će se smanjiti broj pasa lutalica, mislim da one nisu naše 
nego budu izbačene i sl. 
Gospodin Mrkonjić: ne znam ovo iskustvo, otići ću možda preširoko u raspravu. Imam psa koji je 
čipiran i cijepljen, nazvali su me prošle godine, pitali u koji termin mogu doći. Znači, ne ja njih nego 
oni nas. 
Načelnik: zato što imaju evidenciju. S ovim našim će ti svi psi ući u evidenciju i oni će iduće godine 
dolaziti, odnosno vidjet će, npr. imaš tri psa, doći će kod tebe raditi tog jednog, a što je s ova dva? Josip 
možda bolje kuži, on kad dođe kod tebe u dvorište i vidi tri psa, moraš li ti cijepiti ta tri psa?  
Gospodin Pap: trebao bi, a hoće li on vidjeti? Govorim za situaciju na terenu što će biti. 
Gospodin Vrselja: postoji li Zakon da pas mora biti cijepljen i čipiran? Da. Jedno sufinanciranje 
jednoga i to je to. 
Gospodin Novak: to je samo za ovu godinu, je li tako? Iduće ide da vlasnik sam plaća? 
Načelnik: za ovu godinu, da. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Odluke o sufinanciranju čipiranja i cijepljenja pasa na 

području Općine Nuštar tijekom 2020. godine na glasovanje: 
 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
Odluka usvojena jednoglasno. 
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Točka 18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 
Načelnik: zadnji put smo donijeli da idemo s tom česticom u prodaju. Ta čestica se vodi kao javno 
dobro. Da bi išli u prodaju, moramo skinuti javno dobro. Čestica se nalazi u Ceriću, dijeli dva placa, a 
jedan je vlasnik oba placa.  
Gospodin Velić: to smo raspravili. 
Načelnik: ali moramo skinuti javno dobro.  
Gospodin Novak: forma. Idemo odmah na glasovanje. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

na glasovanje: 
 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka usvojena jednoglasno. 
 
 

Točka 19. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine 
Nuštar 
 
Načelnik: rekao sam, moramo osnovati Savjet za zaštitu potrošača, ako ga nemamo, kazna je nekih 
desetak tisuća kuna. Dobili smo Savjet potrošača, ide se iz Centra za zaštitu potrošača. Savjet potrošača 
broji pet članova, od toga dvoje iz Jedinstvenog upravnog odjela i dvoje vijećnika. Iz Centra ide 
gospodin Nikola Kaselj, naš Nuštarac. 
Gospodin Novak: predložio bih samo po članku 4. imate odluku, koji su to ljudi iz Savjeta za zaštitu 
potrošača. Ima pet članova, dva vijećnika, gospodin Josip Pap i gospođa Martina Jozić ispred Općinskog 
vijeća Općine Nuštar. Predstavnici ispred Jedinstvenog upravnog dijela je gospođa Maja Matijašević, 
naša pročelnica, gospodin Josip Ivanković i gospodin Nikola Kaselj, predsjednik Udruge sindikata i 
predsjednik Udruge zaštite potrošača u Vukovarsko-srijemskoj županiji.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih 

usluga Općine Nuštar na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
Odluka usvojena jednoglasno. 

 
 
Sjednica je završila u 18:55 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. 
 
Zapisničar 
Maja Matijašević, mag. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 

 
 
_________________________      ________________ 
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