KLASA: 008-01/14-02/284
URBROJ: 2188/07-14-02/03
Nuštar, 17. rujan 2014. godine

ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 17. rujna 2014. godine s početkom u 19,00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom,
Klasa: 008-01/14-02/279, Urbroj: 2188/07-14-02/03 od dana 12. rujna 2014. godine.
Sjednici su nazočili:
1. IVICA GILJA
2. TOMISLAV TOKIĆ
3. NEDELJKO MUDNIĆ
4. DRAŽEN KALAICA
5. GORAN BANOŽIĆ
6. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ
7. ZORAN ALPEZA
8. MARIO ŽOKVIĆ
9. IVAN NEDOKLAN
10. JOSIP SREDNOSELEC
11. IVO MILIĆ
12. KRUNOSLAV ŠARIĆ
13. ŽELJKO SESAR
14. STJEPAN LOVRIĆ (došao prije 4. točke dnevnog reda)
Sjednici nije nazočio:
1. IVAN MILIĆ
Osim vijećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar
2. DRAGO MRKONJIĆ – donačelnik Općine Nuštar
3. JOSIP IVANKOVIĆ- referent za računovodstveno-financijske poslove
Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur
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Predsjednik Općinskog vijeća otvara 13. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve vijećnike i
gospođu Jasnu Zovko ravnateljicu vrtića i gospodina Slavena Bošnjaka ispred Monosteriuma.
Predsjednik Općinskog vijeća, vidite da je malo redoslijed drugačiji nego inače. Zamisao je kad se
izvješća podnesu da vijećnici ostanu dalje raspravljati po tim točkama. Ono što je promjena u
dnevnom redu, povlači se 4 i 5 točka dnevnog reda na zahtjev predlagatelja. S obzirom da je gužva
danas ostat će za slijedeće vijeće. Materijali koje ste dobili poslužiti će da malo pogledate i budete
spremniji za slijedeće vijeće za raspravu.
Molim Vas tko je za ovakav dnevni red sa ove dvije izmjene.

Predsjednik Općinskog vijeća je dao na usvajanje predloženi dnevni red:
''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 2
''SUZDRŽANI'' – 1.
Dnevni red je usvojen većinom glasova.

Predsjednik Općinskog vijeća, večeras imamo i javnost. Gospodin Božo Pavić je izrazio želju da
prisustvuje vijeću, s time da vas upozoravam da nemate pravo govora.

Prihvaćeni dnevni red glasi:
1. Suglasnost na financijsko izvješće predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i rashodima za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine (na sjednicu pozvana ravnateljica Jasminka Zovko)
2. Izvješće o događanjima u tvrtki Monosterium d.o.o za trgovinu i komunalne usluge i donošenje
Zaključka ( na sjednicu pozvan gospodin Slaven Bošnjak)
3. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
4. Rasprava i donošenje Odluke o sufinanciranju nabave školskih knjiga i radnih bilježnica za osnovnu
školu za godinu 2014/2015 i Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
5. Aktualni sat (Razno)

Točka 1. Suglasnost na financijsko izvješće predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i
rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Gospođa Jasna Zovko pozdravlja sve prisutne.
Gospođa Jasna Zovko, evo sada sam prvi puta pozvana na vijeće, do sada nisam bila ni jedanput.
Dobili ste materijala pa ako tko ima kakvih pitanja u vezi ovog izvješća može slobodno postaviti.
Gospođa Jasna Zovko čita izvješće koje su vijećnici dobili u materijalima.
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Jednoglasno se daje suglasnost na financijsko izvješće predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i
rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Točka 2. Izvješće o događanjima u tvrtki Monosterium d.o.o za trgovinu i komunalne usluge i
donošenje Zaključka
Predsjednik Općinskog vijeća poziva Slavena Bošnjaka i daje mu riječ.
Gospodin Slaven Bošnjak, pozdravlja sve i zahvaljuje predsjedniku vijeća što mu je dao priliku da
iznese svoju neku kronologiju događaja vezanu za poslovanje tvrtke Monosterium u razdoblju
vladavine načelnika Drinovca.
Gospodin Slaven Bošnjak iznosi svoje stajalište vezano uz tvrtku Monosterium d.o.o.
Predsjednik Općinskog vijeća, zahvaljuje Slavenu na izvješću. Ističe da je cilj da se čuje i jedna i
druga strana da vijećnici čuju sve o čemu se radi. Navodi da je stiglo izvješće Nadzornog odbora koje
je pročitano i čini sastavni dio ovog zapisnika.
Načelnik iznosi svoje stajalište vezano uz tvrtku Monosterium d.o.o.
Predsjednik Općinskog vijeća želi da se donese zaključak da se dostave materijali na vijeće, da se
vijećnicima dostave materijali u vidu financijskog izvješća za 2013 i 2014, da se vidi koji su uposleni i
kakve su plaće radnicima. Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasanje:
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.

Točka 3. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar
Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Usvaja se zapisnik sa 12. sjednice
Općinskog vijeća Općine Nuštar.
Zapisnik je usvojen većinom glasova:
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.
Predsjednik Općinskog vijeća, prije 4. točke dnevnog reda zamolio bih gosp. Dražena Kalaicu i gosp.
Ivu Milića da se obrate vijećnicima i objasne status gosp. Dražena Kalaice.
Gospodin Dražen Kalaica, ja bih vas sve skupa pozdravio, i ovdje je predsjednik mandatnoimunitetnog povjerenstva pa bih ga zamolio da pročita odluku Hrvatske stranke prava vezano za moj
status.
Gospodin Ivo Milić, ja sam dobio odluku, a to je zahtjev za primopredaju dokumentacije HSP Nuštar
koja glasi na ime Tomislav Kalaica, Nuštar, V. Lisinskog 6. To je 22.7.2014, br. 14201-07-14/16.
Predmet, zahtjev za primopredaju dokumentacije HSP Nuštar. Poštovani, obzirom da više niste član
HSP sukladno Statutu dužni ste u roku od 15 dana od primitka ovog zahtjeva predati dokumentaciju
HSP Nuštar koju imate u posjedu te pečat podružnice Nuštar. U ime HSP za primopredaju
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dokumentacije i pečata zadužen je gosp Mijo Brkić povjerenik HSP-a za Vuko-srijem. županiju. S
poštovanjem HSP, Danijel Srb. (Gospo. Ivo Milić čita dopis). To je što sam ja dobio, ali na ime
Tomislav Kalaica.
Predsjednik Općinskog vijeća, radi se o dosadašnjem članu vijeća ispred HSP-a, gosp. Draženu
Kalaici i radi se o statusu gosp. Dražena Kalaice ubuduće u ovom vijeću pa ga molim da upozna
vijećnik sa tom situacijom i objasni o čem se radi.
Gospodin Dražen Kalaica, razvidno je ovdje da je stigao jedan dokument gdje je evidentno napravljen
propust vezano na kog je adresiran. Radi se točno o adresi na kojoj živim ja Dražen Kalaica a dopis je
upućen na Tomislav Kalaica. Ja sam kontaktirao sa gosp Brkićem koji je povjerenik HSP-a za Vuksrijem. županiju i rekao sam mu da uopće nije ništa sporno da ja to sve ustupim stranci prava, ali na
način da se to ispravi jer ta dokumentacija ne glasi na moje ime i da se to ispravi. Međutim moja
dužnost i obveza je da vas upoznam, a samim tim ću i dostaviti svoju odluku da ubuduće djelujem kao
nezavisni o čemu ću obavijestit gosp Ivu Milića kao preds Mandatno-imunitetnog povjerenstva, a
samim time i preds. Općinskog vijeća gosp Ivicu Gilju.

*PAUZA 10 minuta*
Na sjednicu dolazi gospodin Stjepan Lovrić

Točka 4. Rasprava i donošenje Odluke o sufinanciranju nabave školskih knjiga i radnih bilježnica za
osnovnu školu za godinu 2014/2015 i Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
Prijedlog Kluba Hrvatske demokratske zajednice po pitanju financiranja udžbenika i radnih bilježnica
je da iznos pokrijemo u cijelosti odnosno u iznosu 100%. Što se tiče iznosa sufinanciranja prijevoza
učenika prijedlog je da pokušamo vratiti na prošlogodišnju razinu tj da roditelji ne daju 100, već da
damo i ovih 50 kuna razlike po đaku.
Gospodin Domagoj Marošević, u ime kluba vijećnika HSS, nezavisnih vijećnika Ive Milića i Dražena
Kalaice i vijećnika HSP-a predlažemo da se odluka o sufinanciranju nabave školskih knjiga i radnih
bilježnica financira u 100% tnom iznosu zbog teške gospodarske situacije u cjelokupnoj državi a
pogotovo kod nas na istoku jer smo svjedoci sve većeg iseljavanja mladih i smatramo da bi ovo bio
jako dobar potez Opć. vijeća. Što se tiče prijevoza također smo da se financira u onoj razlici.
Gospodin Kruno Šarić, u ime HDSSB-a slažem se s navedenim prijedlogom.
Gospodin Stjepan Lovrić, imamo samo jedno pitanje, može li to proračun izdržati?
Predsjednik Općinskog vijeća, u materijalima koji ste dobili imate financijske tabele.
Molim Vas tko je za Odluku da se knjige i radnje bilježnice za osnovnu školu financiraju u 100%tnom iznosu:
Općinsko vijeće općine Nuštar jednoglasno donosi Odluku o financiranju nabavke udžbenika i
radnih bilježnica za učenike osnovne škole.
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Tko je za Odluku da se prijevoz učenicima srednjih škola vrati na razinu prošlogodišnje, na način da
svaki roditelj plaća 50 umjesto 100,00 kuna.
Općinsko vijeće općine Nuštar jednoglasno donosi Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika
srednjih škola.

Točka 5. Aktualni sat
Načelnik, od zadnje sjednice održane 18. lipnja radilo se koliko smo mogli i imali mogućnosti.
Napravili smo kompletan projekt za LED rasvjetu išli smo na maksimalan iznos od 1.500.000,00 od
toga općina sufinancira 20%. U završnoj smo fazi zaprimanja zahtjeva za energetsku učinkovitost
natječaj otvoren do 26.09 gdje su nam odobrena sredstva u iznosu od 1.250,000,00 kuna, od toga fond
financira sa 1.000 000,00 kuna općina sa 31.500,00 kn i ostatak fizičke osobe. Potpisali smo ugovor za
produžetak vodovodne mreže za ind. zonu u Nuštru, Ulica A. B. Šimića u Nuštru i Frankopanska u
Ceriću, vrijednost 260.000,00 kuna. Riješili smo konstrukciju za zaštitnu mrežu u Marincima kod
škole. U istom tom periodu od lipnja Nuštar je spojen ma regionalni vodovod, dobili smo kombi
vozilo iz projekta, održan je memorijal Andrija Andabak u Nuštru, memorijalni turnir u Ceriću koji je
bio prekinut neznam iz kojeg razloga. Što se tiče dvorca u dva navrata sam bio kod konzervatora u
Vukovaru za sanaciju krovišta jer je isti u katastrofalnom stanju i zatražili smo hitnu sanaciju krovišta
od Ministarstva kulture, tako da smo pokrenuli izradu projektne dokumentacije za krovište i strop
dvorca. Krenuli smo sa pripremama za dan općine u razgovore sa udrugama i braniteljima. Dobili smo
presudu trgovačkog suda Osijek u vezi dimnjačara gdje je sud presudio da smo dužni platiti
322.711,55 kn dimnjačaru, na što je odvjetnik uložio žalbu. Isto tako sa firmom solarni projekt
dogovaramo ishođenje potrebne tehničke dokumentacije izradu projektne dokumentacije za energetsku
suglasnost od HEP-a te prijavu na natječaj gdje bi njihova tvrtka odradila besplatnu prijavnu
dokumentaciju, a općina može ostvariti prihod od dobivanja postotka od prodaje struje, dobiva
besplatni toplinski sustav za zagrijavanje vode za svaku zgradu. Zatraženo je i odobreno od OTP
banke određeni iznos za stipendiranje učenika.
Sad ja moram ponoviti tu tužnu priču oko Monosteriuma. Svi ste vjerojatno čuli da je došlo do smjene
u poduzeću Monosterium. Još jednom da vas podsjetim gosp. Bošnjak je još uvijek odgovorna osoba u
trg. sudu sve dok nadzorni odbor ne potvrdi drugog pred. uprave. Mislim da ovo naše komunalno
poduzeće radi protiv zakona jer u fini, banci, poreznoj regosu i svim drugim institucijama i dalje stoji
odgovorna osoba koja je dobila otkaz. Koliko se odradilo, odradilo se. Ostali smo što gosp. Slaven
kaže djelatnici koji sade drveća, te djelatnike nije Hrvoje zaposlio, već ih je zaposlio bivši načelnik,
imali su ugovor na određeno vrijeme, meni se stalno spočitavalo da ja radim duplu firmu u općini.
Znači ja sam njima u dva navrata produžio ugovor o radu, kad im je zadnji istekao otišli su iz općine.
U Monosterumu smo ostali bez dva djelatnika, 1 otišao u mirovinu, drugi dao otkaz, morao sam
popuniti radna mjesta zbog sahrana i održavanja okoliša.
Gospodin Stjepan Lovrić, nisam bio nazočan kad je podneseno izvješće od Slavena. On se tako ponaša
od 1. dana neznam zašto se toliko čekalo. Je li potrebno da se nekog plaća, a njega nema na poslu? To
se zna već godinu dana.
Predsjednik Općinskog vijeća, nemogu podnijet da se naš direktor proziva kao neradnik, dokažite to
papirnato. Tvrtka radi pozitivno, ne zaboravite to.
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Gospodin Nedeljko Mudnić, imamo bitnijih tema, Nuštar priključen na regionalni vodovod, Cerić isto,
a što je s Marincima? Da li regionalni vodovod ili bunar?
Načelnik, prije 15 dana bila je skupština Vodovoda postavio sam pitanje Milinkoviću. Opet isti
odgovor, neznam kako smo zaboravili Marince i regionalni vodovod. Pitao sam šta ćemo sa bunarom,
rekao je biti će ove jeseni. Opet je rekao ići će se na revitalizaciju zdenca, obit ćeš na količini ali ne i
na kvaliteti.
Gospodin Ivo Nedoklan, zgrada T-coma u Ceriću, rine na zgradi mjesnog odbora u Ceriću, sanacija
ceste, rupe ispred ambulante, centar neuređen, smeće, ne kosi se, stalno dolaze pritužbe.
Načelnik, poslan je dopis T-comu, odgovora nema, rine prvi puta rečeno, sanacija ceste ispred
ambulante, vidio sam, razgovarati ćemo sa Cestoradom. Čišćenje i održavanje Cerića, neznam šta bih
rekao, nije to samo Cerić već i Nuštar i Marinci. Prošle godine 20 djelatnika u javnim radovima, ove
godine imamo svega 3 djelatnika, bio prisiljen da zaposlim.
Gospodin Ivo Milić, problem sa zgradom u centru sela, što se poduzelo s tim?
Načelnik, bio kod gosp. Cvitkovića, zamolio ga da riješi fasadu i istjera golubove.
Gospodin Zoran Alpeza, presuda 322. tis kuna, jesmo li gotovi sa dimnjačarem?
Načelnik, ne nismo gotovi, to je prvostupanjska presuda na što je Cvrković uložio žalbu, kaže da ima
šanse da se to još umanji.
Gospodin Ivo Milić, hoće li netko podnijeti prijavu za osobu koja je prouzročila tu štetu?
Načelnik, koliko sam ja upućen prijava je išla na bivšu pravnicu, pravnica je oslobođena povezanosti s
tim, ali je dobila presudu u drugom dijelu i dobila je godinu dana uvjetno.
Predsjednik Općinskog vijeća, malo ću se i ja osvrnit na ovog dimnjačara i ovu presudu. S obzirom da
smo mi na ovim izborima bili prozivani za 2 mil i 100 tis kuna štete za općinu Nuštar, vidimo da tijek
vodi onome što smo mi govorili da će biti, očekivana presuda da će biti štete na nekih 150 tis kuna.
Vidimo da to sad ide k tome. Ono što bih želio istaknit. Vidimo koliko je to bila velika i dalekosežna
odluka jer u zadnje tri godine koliko radi tvrtka Monosterium, mislim da je tvrtka Monosterium
uprihodovala 250,60, ili 270 tis kuna od strane dimnjačarine i isplatila od toga radnike iz općine
Nuštar. Zato me posebno raduje ova vijest za novce iz presude. I samo načelniče nije mi jasno radnici
koje ste spomenili u aktulnom satu da ih je bivša vlast zaposlila.
Načelnik, Slaven je to spomenio da su ti djelatnici sadili drveća a ne radnici Monosteriuma, ja kad sam
došao na vlast ti radnici su već bili zaposleni ja sam im samo produžio ugovor u 2 navrata.
Gospodin Dražen Kalaica, 322. tis kuna zvuči krasno, ali koliko je tu sudskih troškova.
Gospodin Tomislav Tokić, rupa u A. Šenoe, upast će netko pa tužiti općinu, rupa je ogromna.
Gospodin Dražen Kalaica, svatko se mora sjetiti nekoliko rupa. Načelniče ja bih vas zamolio da
komunalni redar obiđe cijelo selo i popiše kritične točke i da se saniraju problemi.
Gospodin Nedeljko Mudnić, ne samo selo već cijelu Općinu.
Gospodin Domagoj Marošević, zanima me u vezi dana Općine.
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Načelnik, u izvješću sam rekao da sam u razgovoru sa udrugama i braniteljima. Organizacijski se još
nije sastao ali se nadam da će uskoro.
Gospodin Krunoslav Šarić, je li istina da ukidate likovnu koloniju da nakon 20 i nešto godina u školi
neće biti druženja s djecom?
Načelnik, tako je bilo u razgovoru s ravnateljicom, prošle godine nas koštalo 30. tis kuna, prostorija je
puna sa slikama.
Gospodin Ivo Nedoklan, prijedlog ukoliko je moguće da se o tome razmisli. Napravljen je park Dola,
koji je dobar za djecu i mještane, ali ima jedan problem. Uz park Dola se veže cesta koja je
nepregledna i gdje se vozi brzo, a ima puno djece pa ne bi bilo loše da se stavi ležeći policajac.
Prijedlog za dane Općine da jedan od sastava bude u Ceriću, barem onaj jeftiniji.
Gospodin Krunoslav Šarić, koliko djelatnika radi na glasniku, je li istina da još jedna osoba dobiva
honorarno za slikanje i koliko novaca?
Načelnik 2., i istina je da radi još jedna osoba za slikanje.
Josip Ivanković, 10. tisuća kuna neto, plus porezi to je oko 14. tis kuna.
Gospodin Mario Žokvić, likovna kolonija da se ukine takva tradicija, možda da se smanji broj slikara
ali da i dalje ostane.
Gospodin Tomislav Tokić, u Domu kulture ima poderana slika, i ružno napisano tko će to snositi?
Gospodin Stjepan Lovrić, dani općine su se sveli na iće i piće, rješavamo se nekih stvari olako.
Predsjednik Općinskog vijeća, ja osobno mislim da je današnje vijeće bilo primjereno da je upoznato s
cjelokupnim programom. Osobno mi je žao da je likovna kolonija ukinuta.
Gospodin Stjepan Lovrić, od 15 vijećnika barem 2,3 mogu pridonijeti danima općine. Ako je Općina
nositelj svi moraju sudjelovati u danima. Mislim da bi trebala biti sjednica posvećena danima općine.
Načelnik, ove godine je bio dogovor da će doći djeca na trg i slikati.
Predsjednik Općinskog vijeća, dovedemo 2 umjetnika njima i imamo likovnu koloniju.
Očekujte uskoro sjednicu vijeća zbog rebalansa proračuna.
Sjednica je završila s radom u 21:00 sati i snimana je diktafonom.

Zapisničar
Maja Mihaljević

_____________________

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Nuštar
Ivica Gilja

_______________________
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