KLASA: 008-01/14-02/213
URBROJ: 2188/07-14-02/03
Nuštar, 18. lipanj 2014. godine

ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 18. lipnja 2014. godine s početkom u 19,00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom,
Klasa: 008-01/14-02/209, Urbroj: 2188/07-14-02/03 od dana 13. lipnja 2014. godine.
Sjednici su nazočili:
1. IVICA GILJA
2. TOMISLAV TOKIĆ
3. NEDELJKO MUDNIĆ
4. STJEPAN LOVRIĆ
5. DRAŽEN KALAICA
6. GORAN BANOŽIĆ
7. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ
8. ZORAN ALPEZA
9. MARIO ŽOKVIĆ
10. IVAN NEDOKLAN
11. JOSIP SREDNOSELEC
12. IVAN MILIĆ
13. KRUNOSLAV ŠARIĆ
14. IVO MILIĆ

Sjednici nije nazočio:
1. ŽELJKO SESAR
Osim vijećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar
2. DRAGO MRKONJIĆ – donačelnik Općine Nuštar
Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur
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Predsjednik Općinskog vijeća je dao na usvajanje predloženi dnevni red. Budući da nije bilo prigovora
i nadopuna dao je dnevni red na usvajanje:
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Napomena: Gospodin Stjepan Lovrić podsjeća na financijski izvještaj vrtića da se detaljnije pojasni na
slijedećem vijeću.
Prihvaćeni dnevni red glasi:
1.
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
2.
Usvajanje zapisnika sa 11. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
3.
Aktualni sat,
4.
Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika na području Općine Nuštar za razdoblje 2014. do 2024. godine
5.
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Nuštar
6.
Donošenje Odluke o sufinanciranju nabavke udžbenika za učenike osnovne škole na području
Općine Nuštar
7.
Donošenje Odluke o produženju ugovora sa Lovačkim društvom Srndać iz Marinaca za k.č.
br. 461
Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice
Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Usvaja se zapisnik sa 10. sjednice
Općinskog vijeća općine Nuštar.
Za zapisnik je glasovalo:
''ZA'' – 12 glasova
''PROTIV'' – 2 glasa
''SUZDRŽANI'' – 0.
Zapisnik je usvojen većinom glasova.
Točka 2. Usvajanje zapisnika sa 11. telefonske sjednice
Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Usvaja se zapisnik sa 11.
telefonske sjednice Općinskog vijeća općine Nuštar.
Zapisnik je usvojen jednoglasno.
Točka 3. Aktualni sat
Načelnik pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na odazivu.
Dobili smo suglasnost za izgradnju reciklažnog dvorišta od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Fond financira dokumentaciju u 100% iznosu, a izgradnju 80%. Napravili smo idejno
rješenje i počeli raditi projekt. Također smo predali zamolbu istom Fondu za nabavu komunalne
opreme (kante za papir) čija je osnovna svrha gospodarenje otpadom jer od 01.07.2014 se ide u
razvrstavanje otpadom.
Napravljen je projekt javne rasvjete, u izradi je energetski pregled i predajemo natječaj.
Prihvaćen nam je prigovor na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za zgradu Općine te
nam Fond financira zgradu općine u iznosu od 10.550,00 a Dom kulture 8.975,00 kn.
Odobreno nam je od županijske uprave za ceste 150.000,00 kn za izgradnju 4 ugibališta u Marincima.
Projekt je u izradi.
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28.05. imali smo posjet pomoćnika ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište u vezi
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Uvidom u stanje plaćanja odnosno
neplaćanje krenut ćemo sa opomenama odnosno naputak agencije je da šaljemo državnom
odvjetništvu ili agenciji na raskid ugovora.
Potpisan je ugovor sa Ministarstvom. Udruga Budi uz mene je dobila licencu, ali korisnici ne dobivaju
još rješenja tako da se još ne ide u obilazak tih korisnika kojih je 70 u Općini Bogdanovci i 20 u
Nuštru. 26 korisnika i dalje dobiva hranu.
Predana je prijavnica na Ministarstvo kulture za crkvicu sv. Ana.
Nastavljeno je sa nasipavanjem poljskih putova u Marincima i Ceriću. U Ceriću je raskrčena ulica I.
Gundulića i nasuta tucanikom.
Išlo se organizirano u Đuriće, Štitar, Gunju i Drenove u pomoć na poplavljena područja.
Gospodin Domagoj Marošević, zakup poljoprivrednog zemljišta i prodaja, kakva je situacija sa
prihodima, puni li se proračun, plaća li se redovno i postoje li sredstva da se to naplati?
Načelnik, zemlja se ne plaća, počeli smo pregledavati sve i poslati ćemo opomene prvo.
Gospodin Domagoj Marošević, što ako se zemlja daje u podzakup?
Načelnik, ako se zemlja daje u podzakup, ugovor se treba raskiniti.
Gospodin Josip Srednoselec, ima li naznaka da će biti natječaja za voćare?
Načelnik, ima, povjerenstvo kad se dogovori ići ćemo prema Agenciji.
Gospodin Stjepan Lovrić, par pitanja od prošlog vijeća: voćnjak, ograda i što se dešava sa
dimnjačarem?
Načelnik, 30.06 je novo vještačenje, prva procjena je bila veliki iznos, sad je novo. U razgovoru sa
drugim općinama kojima oni rade, svi imaju probleme.
Gospodin Stjepan Lovrić, mogu li dobiti račune od ograde da se vidi koliko je plaćeno?
Načelnik, pismeni zahtjev i nema problema.
Gospodin Stjepan Lovrić, mjesni odbor je imao sastanak i mala opaska načelniku da se to ne odvija na
taj način, da se telefonom ne govori za koga glasovati.
Načelnik, ja nisam razgovarao na svoj telefon.
Gospodin Dražen Kalaica, istina ja sam razgovarao sa gospodinom na telefon i ne vidim što je tu
sporno.
Gospodin Ivan Nedoklan, treba e vratiti na aktualne probleme. Smatram da treba voditi računa o
teškoj gospodarskoj situaciji u našoj Općini.
Što se tiče poljoprivrednika krajnji ishod je raskid ugovora i tu zemlju možemo ponovno dati na
natječaj.
Proširenje vodovodne mreže konkretno Frankopanska i postoji li mogućnost proširenja kanalizacijske
mreže?
Gospodin Drago Mrkonjić, htio bih izvijestiti o prikupljanju pomoći za poplavljena mjesta i ujed no
zahvaliti svima koji su sudjelovali u tome.
Proglašena je elementarna nepogoda, sastalo se Povjerenstvo i predano je prvo izvješće. Ukupna šteta
na poljoprivrednim zemljištima na području Općine iznosi 3.398.317,56 kuna.
U Marincima je otvoren Dom kulture za mađarsku zajednicu .
U Ceriću je par „Dola“ priveden kraju. 30% sredstava je financirala općina 30%donacije ostalo... i svi
su sudjelovali u toma.
Gospodin Dražen Kalaica, kakva je mogućnost da Općine ili komunalni redar upozori osobe da ne
bacaju smeće u voćnjak?
Načelnik, svatko tko je uhvaćen ć biti upozoren.
Gospodin Domagoj Marošević, nuštarski dvorac, krovište je u lošem stanju postoji šansa da se to uruši
pa može li općina to odraditi.
Načelnik, 06.05. sam se čuo sa gospođom Zdenkom Predrijevac, upućen je Ministartvu kulture hitan
dopis i sad se čeka odgovor.
Gospodin Ivan Nedoklan, odlaganje smeća uz groblje, jedino rješenje je staviti rampu tamo.
Gospodin Ivo Milić, zgrada u centru, poslovni objekt, u lošem je stanju, ruglo nek se vidi tko je
vlasnik da se to riješi.
Gospodin Ivan Milić, ja bih predložio da se moja voda odnese na analizu.
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Točka 4. Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika na području Općine Nuštar za razdoblje 2014. do 2024. godine
Predsjednik Općinskog vijeća, po mojim saznanjima pristigle su dvije ponude od toga je jedna bila
zajednica ponuditelja i prije otvaranja ponuda jedan od sudionika je odustao tako da je ostala samo
jedna ponuda.
Gospodin Ivan Nedoklan, klub vijećnika HDZ-a je vodeći računa o mještanima i cjelokupnoj općini
zauzeo stav da obje tvrtke imaju koncesiju na području Općine Nuštar, ali taj prijedlog neće moći
proći. Prijedlog je da obje tvrtke dobiju koncesiju i imaju obje uposlene ljude sa područja općine
konkretno sa područja Nuštra. Sa 2 koncesije mještani dobivaju mogućnost izbora, a i sam proračun
ima nekih koristi. Također treba voditi računa da obje tvrtke imaju iznajmljene prostore na području
Nuštra.
Gospodin Domagoj Marošević, u ime kluba vijećnika HSS, HSP i nezavisni kandidat, nemamo protiv
toga da ima više kandidata, ali je jedna ponuda nevaljana.
Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje.
Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova:
''ZA'' – 12 glasova
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2 glasa
Točka 5. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Nuštar
Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova:
''ZA'' – 10 glasova
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 4 glasa
Točka 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabavke udžbenika za učenike osnovne škole na
području Općine Nuštar
Gospodin Mario Žokvić, u ime kluba vijećnika HDZ-a nakon konzultacija, išli bismo s ovom točkom
zasad kako je, da ostanemo zasad samo na odluci o sufinanciranju, da ne idemo sa iznosima i ne
petljamo sa detaljima dok se ne vide točne mogućnosti proračuna, a sam način realizacije da ostavimo
načelniku i predsjedniku vijeća i u dogovoru sa ravnateljicom odnosno na koji način da najučinkovitije
pomognemo učenicima. Zasad se razmišlja o nekom iznosu od 20% i to bi bilo nekih 93, 94 tisuće
kuna. U svakom slučaju molimo vas da podržite da smo za financiranje potpore učenicima.
Gospodin Domagoj Marošević, u ime kluba vijećnika HSS, HSP i nezavisnog vijećnika, podržavamo
ovaj prijedlog, smatramo da je to u ova krizna vremena jako dobra odluka s tim da bi ostavili
mogućnost još da se razradi ova točka do kraja da vidimo u kojem će to postotku biti.
Gospodin Stjepan Lovrić, i HSLS podržava ovaj prijedlog.
Predsjednik Općinskog vijeća, namjera je da se usuglasimo da se pomogne roditeljima koji školuju
djecu na području Općine Nuštar, naravno da se mora još razgovarati o detaljima koliko će to iznositi i
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na koji način će se to izvršiti. Danas ćemo i glasati o točki kako smo ju predložili pa vas mlim da
pristupimo glasanju.
Općinsko vijeće općine Nuštar Odluku donosi jednoglasno Odluku o sufinanciranju nabavke
udžbenika za učenike osnovne škole na području Općine Nuštar.
Točka 7. Donošenje Odluke o produženju ugovora sa Lovačkim društvom Srndać iz Marinaca za k.č.
br. 461
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o produženju ugovora sa Lovačkim društvom Srndać iz
Marinaca za k.č. br. 461. Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se načelnik, s tim da se u ugovoru navede
da se raskida u slučaju prenamjene navedenog zemljišta ili korištenja za potrebe Općine Nuštar.
Zemljište se daje na rok od 20. godina.
Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku većinom glasova:
''ZA'' – 12 glasova
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2 glas

Sjednica je završila s radom u 20:25 sati i snimana je diktafonom.

Zapisničar
Maja Mihaljević

_____________________

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Nuštar
Ivica Gilja

_______________________
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