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KLASA: 008-01/14-02/312 

URBROJ: 2188/07-14-02/03 

Nuštar, 29. listopad 2014. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 29. listopada 2014. godine s početkom u 19,00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom, 

Klasa: 008-01/14-02/308, Urbroj: 2188/07-14-02/03 od dana 24. listopada 2014. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   NEDELJKO MUDNIĆ 

4.   DRAŽEN KALAICA 

5.   IVAN MILIĆ 

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  

 

Sjednici nije nazočio: 

      1. GORAN BANOŽIĆ 

       

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 14. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve vijećnike i daje na 

usvajanje predloženi dnevni red: 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat 

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Vrtuljak“ 

4. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna II Prostornog plana uređenja Općine Nuštar 

5. Produženje ugovora sa Hrvatskom demokratskom zajednicom za prostorije u Općini 

6. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 01.01-30.06.2014. 

7. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu 

8. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.01 do 30.06.2014. godine 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Nakon iznošenja prigovora 

predsjednik Općinskog vijeća daje zapisnik na glasanje. Usvaja se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Nuštar. 

Zapisnik je usvojen većinom glasova: 

''ZA'' – 10 

''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 1. 

 
Točka 2. Aktualni sat 

Načelnik, sa 04.10.2014. godine prešao sam u HDZ. 

Od zadnje sjednice 17. rujna 2014. godine imali smo pripreme oko Dana općine , krenuli u produženje 

vodovodne mreže prema industrijskoj zoni i završili isto i spremne su još dvije ulice jedna u Nuštru 

druga u Ceriću. 

Do kraja godine bi trebala biti napravljena dva ugibališta za autobusna stajališta u Nuštru. Krenuli smo 

u izradu projektne dokumentacije za dvorac krovište i stropova prema Ministarstvu kulture. Ponuda 

40.000,00 kuna. Natječaj za energetsku učinkovitost je u tijeku, komisija je pregledala ponude i 

krenula na teren. 

Dobili smo suglasnost za kante od Fonda za zaštitu okoliša i pripremamo dokumentaciju za javnu 

nabavu. 

Reciklažno dvorište, projektna dokumentacija je pri završetku tako da bi uskoro trebali krenuti i u 

samu izgradnju gdje će Fond sufinancirati sa 80% iznosa. 

Zaprimljena je tužba gosp. Slavena Bošnjaka gdje tuži Monosterium. 

Imamo puno upita za povrat zemlje, mi kao općina nemamo predviđene zemlje za povrat, a uredba 

vlade je da Agencija ta koja je dužna osigurati zamjensko. 
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15. listopada smo imali kontrolu za projekt HET-NET gdje je ustanovljeno da nisu predana izvješća za 

3. i 4. kvartal i projekt se gasi sa 31.10.2014. godine znači mjesec i 17 dana ranije jer kako kažu nisu 

ispoštovane sve odredbe potpisanih uvjeta ugovora. Ono što preostaje Općini je da u roku od 90 dana 

dostavi završni izvještaj po kojem možemo potraživati sve troškove koji su nastali do 31.10.2014. 

Krenuli smo u sanaciju poljskih puteva malo kasno, ali nismo mogli ranije jer nismo imali kamiona. 

27.10. u Hrvatskim cestama održan sastanak tema izgradnja brze ceste Nuštar-Vukovar za koju je 

izrađeno idejno rješenje i kreće se u izradu projektne dokumentacije. 

Zadnji put sam rekao da smo zatražili od OTP banke određen iznos za stipendije, odobreno nam je 

30.000,00 kuna.  

Marinci ugibališta, dobivene su suglasnosti  do iduće srijede projekt ide u urbanizam na ovjeru i slijedi 

javna nabava za asfaltiranje.  

Napominjem da se rebalans proračuna radi isključivo radi školskih udžbenika jer nije bila predviđena 

stavka za isto. 

Nakon iznošenja aktualnog sata od strane načelnika slijedi rasprava o događanjima u Općini Nuštar u 

kojoj sudjeluju svi vijećnici 

 

Točka 3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Vrtuljak“ 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti 

na Statut Predškolske ustanove „Vrtuljak“: 

Općinsko vijeće općine Nuštar jednoglasno donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Predškolske ustanove „Vrtuljak“. 

 

Točka 4. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna II Prostornog plana uređenja Općine 

Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Odluku o donošenju Ciljanih izmjena i 

dopuna II Prostornog plana uređenja Općine Nuštar: 

Općinsko vijeće općine Nuštar jednoglasno donosi Odluku o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna II 

Prostornog plana uređenja Općine Nuštar. 

 

Točka 5. Produženje ugovora sa Hrvatskom demokratskom zajednicom za prostorije u Općini 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Prijedlog o produženju ugovora sa 

Hrvatskom demokratskom zajednicom za prostorije u Općini: 

''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 7 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

 

Prijedlog o produženju ugovora sa Hrvatskom demokratskom zajednicom za prostorije u Općini nije 

usvojen jer nije dobio potrebnu većinu. 
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Točka 6. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 01.01-30.06.2014. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Nuštar od 01.01-30.06.2014: 

Općinsko vijeće općine Nuštar jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna 

Općine Nuštar od 01.01-30.06.2014. 

 

Točka 7. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Prijedlog izmjena i dopuna proračuna 

Općine Nuštar za 2014. godinu: 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1. 

 

Općinsko vijeće općine Nuštar usvaja izmjene i dopune proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu 

većinom glasova. 
 

*Gospodin Ivo Milić odlazi sa sjednice vijeća te je sada prisutno 13. vijećnika. 

Točka 8. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 

od 01.01 do 30.06.2014. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za 

razdoblje od 01.01 do 30.06.2014. Budući da nije bilo rasprave daje polugodišnje izvješće na glasanje: 

''ZA'' – 10 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 

 
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika usvojen većinom glasova. 

 

Sjednica je završila s radom u 22:00 sata i snimana je diktafonom. 

 

 

Predsjednik 

Zapisničar Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Ivica Gilja 

 

 

_____________________ _______________________  


