KLASA: 008-01/15-02/171-9
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 17. rujna 2015. godine s početkom u 19,00 sati.
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom,
Klasa: 008-01/15-02/170, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od dana 11. rujna 2015. godine.
Sjednici su nazočili:
1. IVICA GILJA
2. TOMISLAV TOKIĆ
3. NEDELJKO MUDNIĆ
4. DRAŽEN KALAICA
5. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ
6. ZORAN ALPEZA
7. MARIO ŽOKVIĆ
8. IVAN NEDOKLAN
9. IVO MILIĆ
10. IVAN MILIĆ
11. JOSIP SREDNOSELEC
12. KRUNOSLAV ŠARIĆ
13. STJEPAN LOVRIĆ
14. VIKTOR DOLIĆ
Sjednici nisu nazočili:
1. ŽELJKO SESAR
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
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4. DINKO KEKEZ – mještanin Nuštra
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, otvara 19. sjednicu
Općinskog vijeća te pozdravlja sve nazočne vijećnike i daje na usvajanje predloženi dnevni
red, izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2.
Dnevni red je usvojen većinom glasova.

Prihvaćeni dnevni red glasi:
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar
2. Aktualni sat
3. Izvješće o obavljenoj reviziji u tvrtki Monosterium d.o.o.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji u Općini Nuštar i donošenje Zaključka
5. Odluka o općinskim porezima
6. Odluka o sufinanciranju školskih knjiga za osnovnu školu za školsku godinu
2015./2016.
7. Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i
predškolske dobi
8. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01.01. do 30.06.2015. godine
9. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 01.01.30.06.2015.
10. Odluka o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno
11. Otpis komunalne naknade za 2007. godinu
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12. Odluka o grobljima
13. Odluka o cijenama usluga na grobljima u Općini Nuštar
14. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
15. Odluka da se kreće u revitalizaciju dvorca Khuen-Belassi u Nuštru

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, daje na raspravu i glasanje 1. točku dnevnoga
reda. Budući da se nitko od vijećnika nije javio za riječ, automatski je uslijedilo glasovanje.

''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 3 .
Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar usvojen je većinom glasova.

Točka 2. Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Ivica Gilja, poziva načelnika Općine Nuštar,
gospodina Drinovca da se prvi izjasni o drugoj točki dnevnoga reda. Načelnik Drinovac:
„Dobra večer svima. Hvala što ste došli na sjednicu. Od zadnje sjednice, koja je bila 18. 06.
2015., 05.07. su nam odobreni javni radovi i pomoć u kući i zaposleno je 25 osoba na 3
mjeseca. Ali, uz dodatni zahtjev, produženo nam je još mjesec dana za te djelatnike.
Djelatnici se financiraju 100 % od Zavoda za zapošljavanje. Radili smo priključak struje i
vode u Marincima, na lovačkoj kući. Na zamolbe o hitnoj sanaciji krovišta koje smo poslali u
dva, tri navrata, dvorca, Ministarstvo kulture nam je odobrilo 100.000,00 kuna. Izrađena je
projektna dokumentacija i troškovnik za izradu krovišta i stropova koja je 3.000.000,00 kuna,
tako da smo mi zatražili sa konzervatorima, zatražili smo zamolbom da nam tih 100.000,00
kuna, koja su namjenska sredstva, prenamjene za daljnje projekte na dvorcu. Neki dan je
izašlo na natječaju Ministarstva kulture gdje smo predali zahtjev, novi zahtjev za sanaciju
krovišta s priloženim troškovnikom od 3.000.000,00 kuna. U daljnim radovima, dobili smo od
Instituta za povijest i umjetnost ponuđeni troškovnik za izradu konzervatorske studije dvorca.
Isto tako smo dobili ponudu za izradu elaborata idejnog arhitektonskog projekta obnove i
revitalizacije dvorca. O tome ćemo nešto poslije morati reći kad budemo donosili Odluku o
revitalizaciji Nuštarskog dvorca. Mislim da je pokrenut veliki projekt za što će nam trebati
partneri jer sami to nećemo moći odraditi, partneri u obliku županije, grada Vinkovaca i
turističke zajednice, županije i grada ili naše turističke zajednice, Agencije za razvoj
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Vukovarsko-srijemske županije, odnosno "Hrasta" ili neke druge konzultantske kuće. Ulica
Bana Jelačića je krenula sa radovima, proveden je i natječaj što smo čuli i na zadnjoj sjednici.
Krenulo se u rekonstrukciju. Radovi prolaze u redu. Vlasnici čestica gdje se radi, su
zadovoljni. Nadzor zadovoljan i mislim da nema problema. Zacijevili smo kanal u ulici A. B.
Šimića na Mlačugama. Tamo smo zatražili od Porezne uprave da nam se očituju o cijeni
zemljišta jer preko tog kanala ima čestica gdje su "Hrvatske vode", kopajući kanal, iskopale
leniju i nema lenije. Zatražili smo od Porezne uprave da se očituju koliko košta kvadrat
zemljišta jer bi morali otkupiti od gospodina Mecanovića, da imamo za leniju. U zadnjih
mjesec, mjesec i pol dana, prošla su nam dva natječaja. Jedan je rekonstrukcija krovišta i
stolarije na zgradi općine. 1.200.000,00 kuna. Raspisali natječaj, odabran je izvođač. Danas
potpisan ugovor s njim. Drugi natječaj je solarni paneli, termodinamički sustavi odnosno
dizalice topline na zgradi općine i Domu kulture, također 1.200.000,00 kuna za čega
pripremamo natječaj da se raspiše. Imali smo i proglašenje elementarne nepogode zajedno sa
županijom, gdje je županija to i objavila ali zatraženo je od nas da se očitujemo i u kojem
omjeru. Zaprimili smo Zapisnik o primopredaji crpilišta na Mlačugama. Za iduću sjednicu
vijeća možemo pripremiti odluku o korištenju iste. Za branitelje, materijal je kupljen što je
bilo i dogovoreno. Dostavljen je na Mlačuge i radovi bi trebali krenuti u režiji branitelja.
Dogovoreno je sa Županijskom upravom za ceste za pješački prijelaz u ulici B. Jelačića, gore
prije križanja sa Vinkovačkom i Držićevom. Od danas imamo reviziju od projekta "HETNET". Kupili smo česticu od škole u iznosu od 34. 467, 00 kuna za što je bio raspisan
natječaj. Naredbom 7, Porezna uprava nam je sjela na račun sa iznosom od 50.000,00 kuna,
jer nije bilo dovoljno sredstava za isplatu povrata poreza. Znači, onaj porez koji nam je
mjesečni prihod od poreza na dohodak, ne dobivamo već 3, 4 mjeseca i ovaj mjesec nije bio
dovoljan za obrađene predmete za isplatu povrata poreza, tako nam je Porezna sjela na naš
redovni račun sa 50.000,00 kuna. Opet kažem, naredbom, bez ikakvog upozorenja. Danas
smo isto dobili troškovnik za autobusna ugibališta u Marincima, gdje imamo osigurana
sredstva od Županijske uprave za ceste 150.000,00 kuna. Ugibališta u troškovniku koštaju
200.000,00 kuna + PDV. I to bi bilo to od mene." Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin
Gilja, poziva ostale vijećnike na daljnju raspravu. Za riječ se javlja gospodin Lovrić: "Evo
ovako, zanimaju me ova 2 projekta. Jesu to povučena sredstva iz EU fondova?" Načelnik
Drinovac: "Da." Gospodin Lovrić: "Znači, ja sam rekao da ću Vam čestitati ako to napravite i
nakon 2 godine Vam čestitam na učinjenom. Zanima me još nešto. Evo, približavaju se ovi
Dani općine i ponosa i slave i svega. Moram to spomenuti,žao mi je što nijedna točka
dnevnog reda nije jedna od tih. HSLS se od prvog dana zalaže da svi budemo uključeni u tu
proslavu. Proslava je svih nas. Znači i kad smo bili u oporbi, kad smo bili jedno vrijeme i
obnašali vlast, mi smo se uvijek zalagali za to da svi budu uključeni, pogotovo članovi
Općinskog vijeća, jer mislim da nas tu 15 dobivamo i naknadu na kraju krajeva i trebamo biti
uključeni svi da dobijemo neki zadatak da ne padne sve na načelnika, predsjednika vijeća..
Zašto ne? To je naša dužnost. Ali ja mislim da je i velika većina nas sudjelovala u obrani
Nuštra. Mene osobno smeta, što i kažem, kad smo i bili u poziciji, znači na vlasti, isto se to
dešavalo. Ne znam zašto, jer ne vidim razlog da se sad dijelimo i tih dana ako smo onda mogli
biti svi isti i nitko nikoga nije pitao, zašto sada to? Nadam se da će doći i to vrijeme, kada
ćemo biti svi uključeni i da to zajedno odradimo kako treba. Da se ne dešava da netko hoće
doći na proslavu, netko neće, zato što su ovi ili što su oni, ajmo prevazići to i zajedno raditi.
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To mi je žao. Zanima me i situacija sa dimnjačarom. Što se tu dešava? Dokle je to stiglo i da
li se uopće nešto dešava?" Gospodin Gilja: "Hvala lijepa. Evo, Hrvoje prije nego što kreneš,
samo da kažem. Dakle, za Dane obrane i dane Općine Nuštar prihvaćam sve što ste rekli, ali
evo, donačelnik i načelnik su htjeli sad unutar aktualnoga sata iznijeti prijedlog vijeću i
dogovoriti način na koji ćemo raditi za ove Dane obrane i općine. Nismo je stavljali kao
dnevni red, kao točku dnevnoga reda nego smo je stavili pod aktualni sat da oni donesu
prijedloge i da se mi ovdje dogovorimo kako ćemo to napraviti. Evo i dobiti ćete ga sada.
Evo, hvala lijepo." Predsjednik vijeća, gospodin Gilja, daje riječ načelniku Drinovcu.
Načelnik Drinovac: "Evo s time kako smo se dogovorili, ja ću ovo odraditi, Drago će reći o
Danima općine, dakle, kao što je Ivica rekao, nije na točki dnevnoga reda ali će Drago iznijeti
poslije. Što se dimnjačara tiče, malo si me zbunio, mislio sam da me pitaš za kompletno, da li
se nešto radi ali dobro. Ništa, onako kako je Stjepane. Nikakvo stanje nije se izmjenilo, zadnja
odluka koja je na sudu donešena, sud nije bio nikakav. Dva, tri puta sam se sreo sa
Cvrkovićem, rekao je da će me izvijestiti. Prva izmjena, prvo ročište kad bude bilo,
obavijestiti će nas i ako treba doći i ovdje, ništa novo o dimnjačaru. Još kakvih pitanja?
Izvolite gospodine Maroševiću." Gospodin Marošević: "Imam pitanje za načelnika. Evo,
spomenuli ste u vašem izlaganju reviziju u projektu "HET-NET", pa ako možete malo
podrobnije o tome." Načelnik Drinovac: "Podrobnije što mogu reći je da je kontrola koja je
bila ovdje kad je ugašen projekt, znači mjesec i 14 dana ranije, je sad zatražila i dostavljali su
par izvješća, nikad nije bilo konačno izvješće i sad su zatražili da se napravi revizija. Oni su
odabrali revizijsku kuću neku iz Zagreba. Danas je došao dečko i onda je sa Josipom i sa
Zrinkom pregledavao dokumentaciju. I biti će još sutra." Gospodin Gilja: "Hvala lijepa.
Gospodin Milić." Gospodin Milić (Ivan): "Ja bih opet volio znati za vodu u Marincima, što je
s tim pregovorima, čuo sam da se odustalo od zdenca i što dalje?" Načelnik Drinovac:
"Odustalo se od revitalizacije zdenca, tako je. Znači, na zadnjoj i predzadnjoj sjednici vijeća
sam rekao da smo potpisali ugovor sa Vodovodom, o partnerstvu za rekonstrukciju
vodovodne mreže u Nuštru te mi je tako rečeno, da Vodovod priprema projektnu
dokumentaciju za proširenje vodovodne mreže prema Marincima, koja iznosi negdje
6.000.000,00 ili 7.000.000,00 kuna. Danas je četvrtak a u ponedjeljak sam bio u Vodovodu sa
gospođom Jasnom Kopić. Dogovoreno je da će se u Marincima ipak bušiti novi bunar. Ona će
to odraditi u Hrvatskim vodama u Zagrebu. Od ponedjeljka imamo takav dogovor." Gospodin
Gilja: "Hvala lijepa, ima li dalje pitanja? Gospodine Alpeza, izvolite." Gospodin Alpeza: "Pa
vidio sam na internetu na Ministarstvu regionalnog razvoja da je izišlo nekih 150.000.000,00
kuna za jedinice lokalne samouprave. Ovaj natječaj za projekte, znači ona sredstva za koje bi
mi inače trebali imati neki postotak sredstava, hoće biti što?" Načelnik Drinovac: "Sad je
izašao natječaj i znači, ova dva natječaja što smo mi dobili, su natječaji 80/20. Dakle, mi
plaćamo 20%. Izašao je natječaj da ministarstvo sufinancira tih 20% i mi ćemo se prijaviti na
taj natječaj. A ako bude uredna dokumentacija možda nećemo morati ni tih 20% platiti."
Gospodin Gilja: "Hvala lijepa, ima li još pitanja za načelnika? Ajde gospodine Alpeza onda
još jedno pitanje." Gospodin Alpeza: "Evo vezano za ovu izbjegličku krizu. Ima li kakvih
novosti u županiji, općini? Jel' se što planiralo? Hoće se poduzimati što?" Gospodin Gilja:
"Zasad ništa. Idemo dalje, ima li još pitanja? Gospodine Lovrić, izvolite." Gospodin Lovrić:
"Sad sam se sjetio. Dakle, stanje igrališta "Nosterie", novog, ono je katastrofa. Ne znam,
nisam stručan ali ono će se morati ponovno raditi, koliko je uloženo i sredstava i sad je to sve
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propalo. Ja sam bio. Ne znam jesi bio Hrvoje." Načelnik Drinovac: "Jesam. Ne znam što bih
rekao, Stjepane, bio sam i ono je stvarno katastrofa i ne znam što napraviti. Da li skidati travu
i sijati novu travu. Ljudi govore da teren nije dobro odrađen. Pad je veliki prema Domu na
onoj strani, da li su to ti veliki strojevi koji su išli to ubili, drenaža dobro radi. Bila nam se
pokidala pumpa za navodnjavanje u onom najgorem periodu kad je bila suša i pokušali smo
bez "tajmera" tih da non-stop radi i to se nije moglo izvesti. Pumpu smo poslali u
elektroservis. Ona je na servisu i popravljena je prije 15, 20 dana." Gospodin Gilja: "Hvala
lijepa, gospodine Srednoselec, izvolite." Gospodin Srednoselec: "Zanima me košnja trave
ovih kanala. Gledam, pokošeno je dolje u Mlaki, tamo kod Butka do Dominka Šarića,
pokošeno je 10 m, 15. Onda tamo kod Bemusa pokošeno i kod Pavića onaj ulaz pokošeno
jedno 20 m, a što je s ovim ostalim?" Načelnik Drinovac: "Taj kanal je kanal Hrvatskih voda."
Gospodin Srednoselec: "Da ali onda je cijeli, a ne jedan dio je, a jedan dio nije. Znači ovdje
ćemo kositi, ovdje nećemo kositi." Načelnik Drinovac: "Ne znam, evo." Gospodin Gilja:
"Hvala lijepo, evo možemo za slijedeći puta pripremiti odgovor. "I još nešto..Da li se
naplaćuje dug od ovih u poljoprivredi?" Načelnik Drinovac: "Poslane su opomene svim
poljoprivrednicima za naplatu duga jer je to bila i napomena od revizije. Da li vršimo naplatu
i da li upozoravamo poljoprivrednike?. S tim da po novom zakonu, Agencija je ta koja raskida
ugovore u slučaju neplaćanja." Gospodin Srednoselec: "Da ali mora dobiti poticaj od općine
za raskid ugovora. Ona neće raskinuti ugovor. To moraš ti izvjestiti agenciju da ovaj ne plaća
5 godina." Načelnik Drinovac: "Ne ide nama sav prihod od plaćanja nego ide njima jedan
dio." Gospodin Srednoselec: "Jedan dio da, ali veći dio općini. Znači, to su ogromni novci za
općinu." Gospodin Gilja: "Hvala lijepa, ima li još pitanja za načelnika? " Gospodin
Srednoselec: "Imam ja još jedno pitanje. Za ove staze, zašto nisu tako sjajne, kao što ti tako
načelniče kažeš pa se kao djeca iz vrtića igraju ovako i onako." Načelnik Drinovac: "Meni je
žao gospodine Srednoselec što Vi niste projektant pa da projektirate to." Gospodin
Srednoselec: "Da li je to možda zbog toga kad bude led da se ne kliže i da stolice stave, što?"
Načelnik Drinovac: "Pa najvjerojatnije. Ljudi koji žive tu, kojima je ispred kuće, oni su
zadovoljni." Gospodin Srednoselec: tko je to zadovoljan? Daj mi reci i nabroji tko je
zadovoljan?" Načelnik Drinovac: "Oni koji žive tu, oni su zadovoljni. I nitko mi se nije
žalio."Gospodin Gilja: "Hvala lijepa, gospodine Tokić, izvolite." Gospodin Tokić: "Ja bih
pitao u vezi Nuštarskog vrtića, da li ide na energetsku učinkovitost i to i kad će ići ako ne
ide?" Gospodin Gilja: "Hvala lijepa, načelniče izvolite." Načelnik Drinovac: "Nuštarski vrtić.
Projektna dokumentacija se radi, natječaj isto tako je izašao. Projektna dokumentacija se
financira u 100 % iznosu i isto možemo ići na energetsku učinkovitost, samo projekt mora biti
gotov. Projekt u suradnji sa ravnateljicom vrtića. Ona je tražila neke izmjene. Bio je projekt
vrtića gdje je istekla građevinska dozvola i morali smo ići na osvježenje, Jasna je htjela neke
izmjene i sa Markom smo dogovorili da ide onako kako je i prvi put napravljeno. Tako ide
projekt i vjerujem da će za tjedan, dva biti gotov." Gospodin Gilja: "Hvala lijepa, ima li dalje
pitanja? Recite gospodine Tokić." Gospodin Tokić: "I za ovo proširenje vrtića. Da li će ići
proširenje vrtića? Znamo da imamo dosta djece za vrtić." Gospodin Gilja: "Hvala lijepa.
Načelniče?" Načelnik Drinovac: " U petak će biti vrtićki odbor pa ćemo donijeti odluku, a
kolika su moja saznanja, nema mjesta. Bilo je govora da bi mogla osigurati nekih 20 mjesta a
to bi onda bilo još dvije tete za zaposliti a ta soba od 20 mjesta bi se morala prenamjeniti za
spavaonu. Tako da ne bi bilo mjesta za spavaonu za tu svu djecu." Gospodin Gilja:
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"Gospodine Kalaica, izvolite." Gospodin Kalaica: "O proširenju vrtića se razmatralo i bili su i
predsjednik vijeća i načelnik općine na Upravnom vijeću vrtića nazočni i naravno da se
pričalo o proširenju vrtića. Ja ne mogu reći sad dokle je to stiglo. I načelnik je sad rekao za tu
dokumentaciju, znači da u tom smjeru ide proširenje." Gospodin Gilja: "Evo, ima li još kakvih
pitanja ili možemo prijeći na Dane obrane i dane općine? Gospodin Mrkonjić, izvolite."
Gospodin Mrkonjić: "Evo ja bih ukratko iznio samo neke stvari. Znači, u razgovoru s
načelnikom i sa voditeljima pojedinih udruga i društava, napravili smo jedan okvirni program
s tim da smo htjeli sad s vama još i preko vikenda da usuglasimo." Načelnik Drinovac: "Evo,
mogu ja Drago, ispričavam se. Ja ću probati skratiti. Znači ovako. Odlučili smo tako, da Dane
obrane i općine skratimo što više možemo. Neki Marinčani na primjer govore "Marinci su
pali 1., Marinci su pali 2.". Idemo Marince i Cerić staviti u jedan dan, da odradimo jedan dan i
ova sva događanja ćemo prebaciti u općinu, u mjesto Nuštar. Svečana sjednica, svečana misa i
polaganje vijenaca i sve ono što će se događati, mimohod konjanika, na Mlačugama,
braniteljima i tako dalje, to će se događati u ponedjeljak. A ove sve pojedinosti možemo
poslije riješiti zajedno." Gospodin Mrkonjić: "Da, suština cijele priče. Znači, Cerić i Marinci u
petak. Sa svećenikom je dogovoreno u 9 h misa u Marincima u 11 h u Ceriću. Tu bi se još
ubacili: "Djeca pjevaju hitove" i "Seljačka sloga". U Ceriću bi u nedjelju bio KUD gdje je
njihova pozornica. Dakle, sve što je prije 05. bilo, od utrke djece i svečane sjednice, mise i
ostalo, to bi sve bilo u ponedjeljak. Bila bi dogovorena s Ponošem u nedjelju biciklijada za 3
sata, jer to je nekako slobodno i primjereno vrijeme. Uz to ima i još nekih radionica, u Domu.
U subotu navečer bila bi izložba i srednjovjekovno prstenje istočne Slavonije. Priredba i neki
kviz bi bili u školi za djecu i tako. " Gospodin Gilja: "Evo, hvala lijepa Drago. Suštinu ste
vidjeli, ali samo da iskoristim priliku da "pozdravim" još ovo što je rekao gospodin Lovrić.
Da vas pozovem zaista sve te dane da maksimalno budemo prisutni. Dobijemo i goste iz
Baške, prijateljske općine i bude tu ljudi i svega a mi jednostavno ne dođemo. Mislim da bi
bilo lijepo ove godine da se odazovemo makar na one bitne manifestacije koje će biti. Evo
možemo otvoriti i raspravu po pitanju Dana obrane i dana općine pa ako imate i sada neki
konstruktivni prijedlog, možete ga dati a možemo ga i usaglašavati ovih par dana prije nego
se oštampa kompletan program. Gospodine Kalaica, izvolite." Gospodin Kalaica: "Hvala
predsjedniče. Pa evo moja mala jedna sugestija oko tih termina tko je pao što se tiče toga tko
je u ratu pao, tko nije pao, načelniče. Okupirani su i Marinci pa ja to više govorim zbog mojih
Cerićanaca jer će se oni naljutiti, jer ću reći da su oni pali na kraju. Okupirani su isto kao i
Marinci." Gospodin Gilja:" Hvala lijepo gospodine Kalaica, izvolite gospodine Lovrić."
Gospodin Lovrić: "Ma ja samo želim reći, ponoviti se, drago mi je da to ide k tome tragu za
koje se ja zalažem godinama a da konačno svi sudjelujemo u tome i kažem da je obaveza nas,
općinskih vijećnika, da sudjelujemo i u suradnji s načelnikom i s predsjednikom vijeća, da
vidimo tko što može uraditi. Vjerujem da možemo svi nešto, tri poziva telefonska, ne mora se
načelnik zezati s tim i tako dalje. Kažem, stavljam se na raspolaganje koliko god sam u
mogućnosti Znači možemo popričati o tome što ja mogu odraditi i ja ću u svakom trenutku
pomoći." Gospodin Gilja: "Hvala lijepa, gospodine Nedoklan?" Gospodin Nedoklan: "Ja bih
samo nadopunio vijećnika Kalaicu da na pitanju Milića kao Marinčanina a i mene kao
Cerićanca. Mi smo bili okupirani da bi Nuštar obranili." Gospodin Kalaica: "Onda ja u ime
svih vijećnika Nuštaraca eto, zahvaljujem na pomoći." Gospodin Gilja: "Hvala lijepo, molim
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Vas, ima li možda još koje pitanje vezano za program obilježavanja ili prelazimo na 3. točku?
U redu. Hvala. Prelazimo na 3. točku dnevnoga reda."

Točka 3. Izvješće o obavljenoj reviziji u tvrtki Monosterium d.o.o.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Izvješće o obavljenoj reviziji u tvrtki
Monosterium d.o.o.. Gospodin Gilja: "Znate i samo da je vijeće tražilo reviziju u tvrtki. U ono
vrijeme nam je bilo rečeno da ćemo dobiti to u roku 2 mjeseca, nažalost to se oteglo evo, do
sada. Samim time svi ste dobili na znanje da možete biti upoznati o čemu se radi. Izvolite, ima
li tko što za reći vezano za ovo? Recite gospodine Lovriću." Gospodin Lovrić: "Želim samo
jedan komentar dati. Znači, HSLS se zalagao od prvog dana da se napravi revizija da vidimo
gdje smo i što smo. Čekalo se skoro 2 godine. Ne vidim razloga i sad tvrdim da nije bilo
razloga da se ne napravi kad smo koalicija neka preuzela to u općini, općina je vlasnik
"Monosteriuma" i trebalo se to odmah a ne čekati dvije godine da se napravi analiza i što sad?
Puno je vremena prošlo a mi nismo ništa poduzimali. Čak smo se i zavukli u neke sudske
sporove i ne znam što, a što nam je bilo nepotrebno. Znači, od početka se priča da to jako
puno košta, da ne može nitko iz revizorske firme doći ne znam, par mjeseci, pa ovo i ono i sad
me zanima koliko je koštala ta revizija? Jer to su bile cifre ohoho velike i veliki iznos i da
nema razloga da se ne napravi ta revizija." Gospodin Gilja: "Načelniče, hoćeš li odgovoriti
koliko je koštalo?" Načelnik Drinovac: "Da. 25.000,00 kuna je koštala revizija."Gospodin
Gilja: "Ima li još netko nešto? Gospodine Alpeza, izvolite." Gospodin Alpeza: "Hoće se nešto
poduzimati u vezi ovoga? Jeste Vi shvatili što ovdje piše? Mislim ja radim u firmama cijeli
život pa znam. Ovo za mene liči kao da su djeca iz vrtića vodila firmu. To je nevjerojatno.
Blagajnički izvještaj se izgubio, isplatnice nisu pripisivane, dokumenti ne postoje. Neki nisu
ni potpisivani, isplaćivane plaće i dnevnice bez papira. Išao sam ponovno danas na sudski
registar i vidim, direktor je firme isti. Pa jesmo mi normalni? Dakle, ja samo zahtjevam Majo,
da u zapisnik napišeš ovo što ja kažem. Nadzorni odbor firme sadašnje, snositi će svu
odgovornost za štetu nastalu koju ćemo i sudskim putem izgubiti i spor zato što se čovjek
vodi i dalje kao direktor. I on ima sva prava na plaću bez obzira. I sa sadašnjim danom, on
ima plaću. Mislim, ja ne znam da li je to jasno nadzornom odboru tvrtke. Mislim, ja nemam
pojma. I Vi gospodine Ivice, predsjednik ste HDZ-a i Vi to imate u rukama. Ja ne znam što se
to dešava? I to vi tako držite, čuvate, šteta se pravi a nitko ništa ne poduzima. To je šteta. To
je jednostavno za novinare pozvati. Mislim to je glupo pričati ali drugo se ništa ne može
napraviti. To jednostavno pozvati novinare i reći "Čovjek je radio to i to a nadzorni odbor
neće da ga smjeni. On će dobiti plaćeno sve ove godine odkad je smjenjen. Kako uopće
funkcionira ta tvrtka? Mislim, to mi ništa nije jasno. To je kao onaj film ako ste gledali
"Showman". Gospodin Lovrić: "Ja bih se vratio na to. Nije to samo pojedinac kriv. Tko je bio
nadzorni odbor i tko je prihvaćao ta izvješća? Kako je moglo funkcionirati ako nije i
prihvaćeno izvješće i zašto nadzorni odbor onda nije poduzeo neke korake? Ljudi moji, to je
izvješće za tri godine, jel'? Nitko ništa nije reagirao. Ljudi, najlakše je prihvatiti i biti član
nadzornog odbora i ne znam da li se prima naknada ili ne a vjerojatno se prima, staviti 200,
300, 500,00 kuna u džep i baš me briga, ja to nisam radio. Jednaka je odgovornost kao i kod
onoga što je neke nepravilnosti radio. Zato i postoji nadzorni odbor koji je odgovoran da ta
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tvrtka funkcionira i postoji po zakonu. A ovo, mislim, svi koji ste pročitali, tu ne moraš biti ni,
ekonomist ni pravnik ni ništa. Da se na ruke isplaćuje po 18.000,00, 20.000,00 kuna. Vratit ću
se na posao koji smo imali nedavno. 170.000,00 kuna naknade ali kakav keš? Mi imamo
300,00 kuna blagajničkog maksimuma. S kešom se radilo. Tisuće kuna. Nema opravdanja za
nadzorni odbor. To ne smije biti. I to prihvati ili ne prihvati. Ako nisu prihvatili oni su to
morali prijaviti. Obaveza općine je bila da reagira na te stvari. Ja ne znam kolika je stvarna
šteta općine. Jer, ovo što je navedeno, to su detalji koje su oni utvrdili. A što nije utvrđeno i
koliki su to iznosi, ja mislim da će vas sve boljeti glava koliki su ti iznosi. Na kraju kad se
utvrdi i kad se napravi kompletna revizija, jer, ovdje vidim da revizorska kuća nije mogla doći
do svih dokumenata i netko će stvarno ni kriv ni dužan nastradati zbog ovakvih stvari."
Gospodin Gilja: "Hvala lijepa. Evo, gospodin Kalaica čeka nestrpljivo." Gospodin Kalaica:
"Evo, ja bih se malo uključio u raspravu kao član nadzornog odbora. Samo da podsjetim
vijećnike. Nalazi revizije se podnose isključivo za 2011., 2012., te nekim dijelom i za 2013.
godinu. Odluke, koje je donosio ondašnji saziv nadzornog odbora se odnosi na njih. Sadašnji
nadzorni odbor, u kojem sam uostalom i ja član, nije donosio nikakvu odluku vezanu uz ovu
reviziju koja je nama dostavljena. Predsjednik skupštine je nama dostavio na sjednici
nadzornog odbora uvid u nalaz neovisne revizije i mi o njemu nismo uopće raspravljali već
smo donijeli zaključak da se ono proslijedi općinskom vijeću. Znači, govorim o trenutnom
nadzornom odboru. Trenutni nadzorni odbor ne može odgovarati za ono što je propustom
namjerno ili nenamjerno napravio. Nadzorni odbor koji je bio odgovoran da za vrijeme 2011.,
2012.-te godine dobije na završetku godine financijsko izvješće. Ti gospodine Alpeza znaš o
čemu pričam. Naša odgovornost je ako se u dogledno vrijeme ne sastane nadzorni odbor i ne
donese svoj zaključak." Gospodin Gilja: "Hvala lijepa. Gospodine Srednoselec?" Gospodin
Srednoselec: "Kad je u pitanju ta revizija, kad će se onda napraviti i za 2014. godinu isto?"
Gospodin Gilja: "Revizija je naručena u 2014. godini. Trebala je doći za 2 mjeseca da znamo
situaciju kad je bila ali kad je već prošao vlak, ona stigla sad. Hvala lijepa." Gospodin Šarić:
"Dakle, točka 3 i 4. Tko je zadužen za donošenje zaključaka na ovu temu? Dakle, tko je dužan
donijeti zaključak na ovu temu? Da li je to skupština, nadzorni odbor ili vijeće?" Gospodin
Gilja: "Gledajte, vijeće kao naručitelj ovoga je dobilo na znanje, nadzorni odbor je taj koji će
prvi raspravljati, zajedno sa skupštinom. Ovo je znači sad trenutno stiglo na znanje vijeću."
Gospodin Lovrić: "Želim reći zašto se odmah ne pozove revizija i za 2014. godinu? Znači, sa
današnjim danom da se napravi komplet poslovanje. Znači, napravili smo za 3 godine a sad
godina i pol, što ćemo s tim?" Gospodin Gilja: "Hvala lijepa, recite gospodine Kalaica."
Gospodin Kalaica: "Hvala predsjedniče i ponovno se moram javiti za riječ. Gospodine
Alpeza, pratim što govorite. Rekao sam lijepo da je na sastanku kojeg smo održali, dobili smo
to i zaključak nadzornog odbora je bio da se materijali proslijede Općinskom vijeću i da
Općinsko vijeće raspravlja o tome. Koliko ja vidim, prijedloga ima raznih. Da li će vijeće
donijeti odluku o tome da nadzorni odbor donese odluku o tome. Možda će glasati, možda
neće. Mi smatramo i smatrali smo na nadzornom odboru da smo mi svi vijećnici članovi
skupštine a da je načelnik općine predsjednik skupštine. Jel' tako? Jesam u pravu?" Gospodin
Gilja: "Gospodine Lovriću, izvolite." Gospodin Lovrić: "Običaj je odnosno pravilo da svi koji
kad podnose izvješće, nadzorni odbori vrtića, ovoga, onoga, da svoje mišljenje vijeću a onda
ćemo mi raspravljati o izvješću nadzornog odbora. A ne kontra. Što radi onda nadzorni
odbor? I nadzorni odbor mora donijeti neko svoje mišljenje. A onda je na općinskom vijeću
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da li će prihvatiti to mišljenje ili neće ili će donijeti svoje mišljenje. Ne može drugačije.
Mislim, razumijete što se tu dešavalo, i vi čekate dva mjeseca i zadnji dan kada se zakonski
mora organizirati Općinsko vijeće." Gospodin Gilja: "Hvala lijepa. Gospodine Kalaica,
izvolite." Gospodin Kalaica: "Gospodine Lovriću, apsolutno Vas razumijem ali razumite i Vi
nas, u kojoj smo mi situaciji. Mi smo te materijale dobili na sjednici nadzornog odbora. Ja
smatram da mi vijećnici ako dobijemo zatražene materijale minimalno 7 dana prije vijeća, da
je u redu da i nadzorni odbor ima materijale bar 3 dana prije sjednice nadzornog odbora. Da li
se vi slažete samnom? E onda po meni bi bilo, ja osobno kao član nadzornog odbora smatram
da bi bilo pogrešno da smo mi donijeli odluku na osnovu tih materijala koje smo dobili na
sjednici vijeća." Načelnik Drinovac: "Evo ovako, ja bih te ispravio i ja se ispričavam. Ja sam
osobno poslao materijale svim članovima nadzornog odbora. Naručena revizija je bila 2014.,
predsjednik kaže, bilo je rečeno u dva mjeseca. Moguće da je rečeno, ja se ne sjećam.
Revizija nije bila gotova u dva mjeseca zato što je gospodin, koji se još vodi kao predsjednik
uprave, došao u knjigovodstveni servis i rekao da je on odgovorna osoba i da ne smiju
dokumenti ići van. Nadzorni odbor "Monosteriuma" je bio 20.07.2015 koji nije poštom poslan
ali je proslijeđen ovako." Gospodin Lovrić: "Znači vi ste kao nadzorni odbor poslije tog
izvješća revizije vi ste se sastali kad poslije?" Gospodin Kalaica: "Gospodine Lovriću, ja sam
samo član nadzornog odbora. Predsjednik nadzornog odbora saziva sjednice nadzornog
odbora." Gospodin Lovrić: "Jasno. Ali isto tako, svaki član može zatražiti sjednicu."
Gospodin Šarić: "Da li skupština ima ovlasti naložiti predsjedniku nadzornog odbora
sazivanje nadzornog odbora? Evo, ako ima, nek mu da rok što mora napraviti." Načelnik
Drinovac: "Evo ovako, ja imam zabilježeno da je gospodin Kalaica zahtjevao da se na tom
nadzornom odboru donese odlukau, da nadzorni odbor bude prisutan u radu firme. Gospodin
predsjednik nadzornog odbora je rekao da prosljeđuje revizijsko izvješće općinskom vijeću i
da će vijeće donijeti odluku." Gospodin Nedoklan: "Ja bih malo iskomentirao večeras a da
nije gospodin Lovrić i malo moj prijatelj Alpeza. Ispravit ću gospodina Lovrića. Na početku
je rekao da je HSLS tražio reviziju još za vrijeme kada su oni bili na vlasti a do dan danas
niste dobili reviziju a mogli ste je dobiti. Bili ste na vlasti. Sad, kada je HDZ na vlasti, dobili
smo reviziju. Dakle, HDZ je bio u tom djelu za reviziju i zato da se raščiste neke stvari.
Također bi, bez obzira što danas ne donosimo odluku na vijeću, složio bih se s gospodinom
Kalaicom i da nadzorni odbor nije kriv za ta dešavanja, nije kriv jer on nije usvajao za 2011.,
2012., 2013., ali isto tako vjerovat ću da nije dobio materijale na vrijeme kako bi donijeli
odluke na toj sjednici no, međutim, sada, kada imaju materijale, zasigurno taj nadzorni odbor,
na osnovu ovih materijala i mi i oni mogu o tome razgovarati i trebali bi nekad odnosno
morali donijeti odluku. Zašto mi ne donosimo odluku o ovome? To je koliko sam ja shvatio,
tehničkog tumačenja. " Gospodin Gilja: "Hvala vam lijepa, prelazimo na 4. točku dnevnoga
reda."
Točka 4. Izvješće o obavljenoj reviziji u Općini Nuštar i donošenje Zaključka
Gospodin Ivanković: "Mogu li ja objasniti?Dakle, vidi se na 16. stranici gdje je mišljenje da
imamo 4 greške koje su se dogodile u postupku revizije. Dobili smo ujedno mišljenje da
jedina greška koja nam je da nismo slali opomene odnosno ovrhe za komunalnu naknadu. Na
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16. stranici. Nismo slali ovrhe za komunalnu naknadu ali u pripremi je tako da će to biti. Ima
nešto i o tome kako su se još prije vodile čestice ali ja to nisam ispravljao." Gospodin Gilja:
"Josipe, ajd nemoj objašnjavati izvješća, odgovoriti ćemo na pitanje vijećnika." Gospodin
Šarić: "Imam jedno pitanje i ne mogu nabrojati 5 trgovačkih društava. Molim detaljnije, koje
mi to imamo?" Gospodin Ivanković: "Vinkovački vodovod, Novosti, Polet, GTG,
"Monosterium"." Gospodin Lovrić: "Evo, u ovoj reviziji smo vidjeli da 1.642.000,00 kuna
upućene su opomene, ljudi nisu plaćali. Ako je državna mogla objaviti tko je dužnik, tko ne
plaća poreze i koji je to razlog da mi ne saznamo koji su to ljudi koji ne plaćaju poreze? Pa
nije to 100,00 kuna ljudi. To je 1.600.000,00 kuna neplaćeno općini, poreza. Ne smije se
znati, poslane opomene, mi smo svoje napravili, nikome ništa. Koliko to traje, znači, revizija
se vratila i unazad? Da li su to i iste osobe koje iz godine u godinu ne plaćaju ili su to svaki
put druge osobe mi ne znamo. Ali ljudi, ako su to osobe uvijek iste u zadnjih 5,6 godina,
znači, netko se ogradi i pošalje opomenu i ja sam svoje napravio, baš me briga. A općina ne
dobiva novce. Ako je država mogla objaviti tko je porezni dužnik, zašto mi barem općinski
vijećnici dobiti na uvid, s tim da se možda ne može zakonski iznositi u javnost ili što ja znam,
ali moramo imati uvid jer općina je oštećena ljudi. I nikome ništa. I to godinama traje."
Gospodin Ivanković: "Vi u svakome trenutku možete dobiti uvid koliko je tko dužan za
zemlju, jedino za komunalnu naknadu pišemo bruto." Gospodin Marošević: "Pa evo ovako,
znači, imamo mišljenje revizije i izraženo je uvjetno mišljenje. Da bi mišljenje bilo pozitivno,
mi bi trebali ispraviti neke stvari, jel tako. Jasno mi je ovo da ćemo donijeti ove odluke
vezano za groblja koje do sada nismo imali. Ova odluka isto o komunalnoj naknadi..nije mi
jasno dakle, ova imovina, koja je u vlasništvu Općine Nuštar, a i u biti je privatno vlasništvo
pa mi nije jasno koja je to imovina? I imovina koja nije evidentirana a u vlasništvu je
općine?" Gospodin Ivanković: "Pa oni to ne bi napravili da im ja nisam napravio. Ja sam imao
u 2. mjesecu reviziju. Reviziju imovine Općine Nuštar u kojoj sam uveo vlasničke listove i
išao po svakoj katastarskoj čestici i tko je vlasnik i pisao tu imovinu. U tome, kada sam
usporedio još sa starim popisom kako je Milan vodio, ima čestica koje su privatno vlasništvo,
ima čestica koje nisu ni uvedene a naše su vlasništvo. To je već ispravljeno, obrisano je ono
što je nepravilno. Neke čestice koje su se vodile i kao naše vlasništvo a nisu bile. Tako da je
to sve izbačeno a pronašao sam i još čestica kojima smo mi vlasnici tako da sam i njih uveo
još u imovinu. To će biti sada u 2015. kada bude popis imovine, gdje će se to vidjeti."
Gospodin Marošević: "Znači, kažete da su poslane opomene za naplatu ali poduzimanjem
mjera za naplatu nisu izvršene i što općina može poduzeti po tom pitanju i ako ne možemo
opomenama, koji su još slijedeći koraci i ovo za vođenje registra o javnoj nabavi. Isto tako
ispravite da i taj nalaz bude pozitivan, to je bit." Gospodin Ivanković: "Ovrhe će ići. Što je
sada. Hrvatske vode i mi ćemo najvjerojatnije ići na upis založnog prava. Svim dužnicima
većima od 800,00 kuna upisati će mu se kao teret u gruntovnici. I ići će se za ovrhe za
komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Sada idu uplatnice nove, ponovno će dobiti
opomene svi i dobiti će objašnjenje u roku 2 tjedna. Ako ne budu se došli očitovati da im
damo na rate, idemo na ovrhu. I upis založnog prava. To je zadnja šansa, tko hoće, hoće, tko
neće, neće, s tim da idu i troškovi kod javnog bilježnika i kamate, obračun kamata i tako da
ćemo vidjeti još što će biti. Imali su vremena, slali smo im opomene. Pretprošle godine sam ja
slao opomene i naplatio sam nekih 15% duga. S tim da mi imamo najbolju naplatu. Gospodin
Milić (Ivo) : "Ja bih imao samo jedno pitanje a odnosi se na ovo maolprije pojašnjenje.
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Dospjela potraživanja odnosno 1.600.000,00 kuna upućene općini, dakle, taj 1.600.000,00
kuna, da li se to odnosi samo na komunalnu naknadu ili je to i za zakup zemlje i to?"
Gospodin Ivanković: "Tu je i porez od Porezne uprave, komunalna naknadu i zemlja.."
Hvala." Gospodin Gilja: "Evo, hvala.Gospodine Lovrić?" Gospodin Lovrić: "Drago mi je evo
čuti da se to pokreće i da će općina dobiti svoj novac. Ali ovdje me nešto zasmetalo, dakle,
tehničke prirode, da je za javni natječaj obavezan plan od nabave na internetskoj stranici u
roku od 60 dana objaviti, općina nije. Obrazloženje je da se pravi nova stranica. " Gospodin
Gilja daje na usvajanje Izvješće o obavljenoj reviziji u Općini Nuštar i donošenje Zaključka.

''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.

Izvješće o obavljenoj reviziji u Općini Nuštar i donošenje Zaključka usvojeno je jednoglasno.

Točka 5. Odluka o općinskim porezima
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, daje na glasanje Odluku o općinskim
porezima.

''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6. Odluka o sufinanciranju školskih knjiga za osnovnu školu za školsku godinu
2015./2016.
Predsjednik vijeća, gospodin Gilja: "Naime o čemu se radi. Imali smo kada je dnevni red
izlazio, imali smo upit od škole. Vezano je za kupovinu knjigu za našu djecu, pojavile su se
razlike u broju djece dolaskom u 5. razred. Znači primjer ću reći, financirali smo 30 kompleta
a pojavilo se recimo 40 – ero djece. Radilo se o upitu od nekih 15 do 18 kompleta da
fInanciramo. Uvrstili smo to u sjednicu vijeća i mislili smo to podržati ali u međuvremenu
načelnik je komunicirao s ravnateljicom i evo odustajemo od ove točke jer ravnateljica kaže
da su roditelji već nabavili knjige.
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Točka 7. Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane
i predškolske dobi
Predsjednik vijeća, gospodin Gilja: "Naime, mi smo donijeli odluku da ćemo sufinancirati
djecu u vrtićima van Općine Nuštar, do 01.09. i da ćemo još dodatno sufinancirati djecu u
nuštarskom dječjem vrtiću do 01. 09. sa 50,00 kuna a ovu vanjsku djecu sa 500,00 kuna. Sad
evo u nekakvim razgovorima i konzultacijama idemo na to da predlažemo, da produžimo
sufianciranje djece, van Općine Nuštar do kraja 12. mjeseca. Odnosno do kraja ove godine, ali
da idemo sa pola iznosa odnosno sa 250,00 kuna zbog toga što svakodenvno povećava se sve
veći i veći broj djece koja su van dječjeg vrtića Nuštar a da do 30. odnosno do kraja ove
godine, nastavimo financirati djecu u nuštarskom vrtiću dodatno s još onih 50,00 kuna.
Gospodo, molim Vas, tko je za, tko protiv a tko suzdržan?"

''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 5
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena većinom glsova.

Točka 8. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01.01 do 30.06.2015. godine
Predsjednik vijeća, gospodin Gilja, otvara raspravu o 8. točki dnevnoga reda. Gospodin
Lovrić: "Evo izvješće kao izvješće, znači, osobno me zasmetalo gospodarstvo gdje se mi
možemo najviše osvrtati i da se najmanje o tome priča. Ja sam mislio da će to biti malo
opširnije. Ali dobro, da ne duljim."
''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Zaključak je jednoglasno usvojen.

Točka 9. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 01.0130.06.2015.
Predsjednik vijeća, gospodin Gilja, daje na usvajanje 9. točku dnevnog reda.
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''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2.
Odluka je usvojena većinom glasova.

Točka 10. Odluka o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno
Gospodin Gilja: "Tko je za da predloženi koeficijent za načelnika bude 3,5 a za donačelnika
2,97? Molim vas glasajte. Hvala lijepo."
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 1
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 11. Otpis komunalne naknade za 2007. godinu
Predsjednik vijeća, gospodin Gilja, poziva gospodina Ivankovića da pojasni situaciju.
Gospodin Ivanković: "Hrvatske vode su tražile da otpišemo naknadu za uređenje voda za one
koje nisu platili u 2007. Znači, ljudi koji nisu platili ništa i ti prvi koji nisu platili i koji su
otpisani će prvi ići za ovrhe i za sve." Gospodin Gilja: "Ako nemamo pitanja, molim vas
glasajte."
''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Otpis komunalne naknade za 2007. godinu jednoglasno je usvojen.

Točka 12. Odluka o grobljima
"Predsjednik vijeća, gospodin Gilja, daje na glasanje Odluku o grobljima.
''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je jednoglasno usvojena.
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Točka 13. Odluka o cijenama usluga na grobljima u Općini Nuštar

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu 13. točku dnevnog reda s obzirom da je
gospodin Ivanković, greškom prethodno prije reda pojasnio Odluku o cijenama usluga na
grobljima u Općini Nuštar. Budući da nije bilo dodatnih pitanja od strane vijećnika,
predsjednik vijeća, gospodin Gilja, daje na glasanje 13. točku dnevnoga reda.
''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Točka 14. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, poziva načelnika Drinovca kako bi rekao
nekoliko riječi vezano uz ovu točku dnevnoga reda. Načelnik Drinovac: "Pa Odluka o
sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola znači na Županiji je donešena ista kao i prošle
godine, 75% financira država, 25% dijeli, ustvari roditelj plaća 100,00 kuna a razliku od 25%
plaća općina i županija. Mi smo prošle godine donijeli odluku da preuzimamo 50% od
roditelja tako da je, ja sam pri toj odluci da ostajemo i ove godine jel'. S tim da za prijevoz
željeznicom roditelji ne sufinanciraju ništa. Ide 75 % država i 25 % jedinica lokalne
samouprave i županija.
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, daje na glasanje Odluku o sufianciranju
prijevoza učenika srednjih škola.

''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je jednoglasno usvojena.
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Točka 15. Odluka da se kreće u revitalizaciju dvorca Khuen-Belassi u Nuštru.
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, na početku ove točke daje riječ načelniku
Drinovcu. Načelnik Drinovac: " Znači ovako, ukratko. Da bi išli na Ministarstvo regionalnog
razvoja, i da bi smo se mogli kandidirati za projkete na dvorcu, morali bi donijeti odluku o
tome da krećemo u revitalizaciju dvorca u Nuštru." Gospodin Gilja: "Da li ste razumjeli.
Dakle, donosimo formalnu odluku da mi želimo obnoviti dvorac. Tko je za ovakvu odluku,
molim vas glasajte.
''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je jednoglasno usvojena.

Vijeću se obratio gospodin Dinko Kekez, koji se večeras najavio za vijeće. Dostavio je
materijale na upoznavanje svim vijećnicima, evo Maja će ih podijeliti. Majo molim te,
podjeli. Ukratko ću ja pokušati objasniti. Radi se o slijedećem sporu gospodina Dinka Kekeza
i gospodina Zdravka Šprem oko grobnice na mjesnom groblju u Nuštru. Na znanje onima koji
ne razumiju. Ivica Gilja ovu točku dnevnoga reda nije skinio. Zato što je dnevni red ono što
vama dođe službeno kući. A ono što se vidi kao prijedlog u općini dnevnoga reda, to nema
veze sa službenim dnevnim redom. Znači, dnevni red je ovo što je stiglo na vijeće, ništa drugo
nije dnevni red vijeća, jer ovo vijeće donosi dnevni red i ono je tako kako je. Znači, Ivica
Gilja nije skidao nikakvu točku dnevnoga reda a matreijali koji su dostavljeni od gospodina,
dostavljeni su svakom vijećniku na znanje da je proučite. Ukoliko bude potrebe da se na
slijedećem vijeću, kada proučite materijale, možemo evo, o ovoj točki i raspravljati. Da li se
slažete?" Gospodin Alpeza: "Ja predlažem da načelnik i Maja, naše službe tu, da one prouče i
da daju prijedlog jer ja ne znam koliko smo mi u mogućnosti to pa nek to oni možda prouče."
Gospodin Gilja: "Pa evo, slažem se, da." Gospodin Lovrić: "Pa evo, sad gledam na tom
zahtjevu da je to obitelj gospodina Kekeza koristila od '67. do 2010. to grobno mjesto. I na
tom mjestu da su bili sahranjeni djed i baka. Na koji način je to gospodin Šprem kako bih
rekao, prepisao, oduzeo, ne znam ni ja, ne znam točnu riječ da ju kažem, dakle, na osnovu
čega? Ako čovjek nema sredstava da održava taj grob, ako se zna da je to, a sad ja gledam ovo
što ima. Ako se zna da je to od gospodina Kekeza obiteljska grobnica, pa ljudi morali smo s
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njim ili razgovarati ili na neki način da to rješimo al to ovako, na ovaj način, to su i generacije
tu pokopane i sve i sad se to oduzelo zato što se nije održavalo i nije bio križ. Ne znam da li se
održavao grob ili nije ali po meni je neprihvatljivo to, takvo ponašanje." Gospodin Gilja:
"Kažem, nije točka dnevnoga reda za zaključak. Točka dnevnoga reda dostaviti vama
dokumentaciju, proučite i upoznajte se i za slijedeće vijeće možemo razgovarati detaljnjije
kad upoznati. Naravno evo da će se i načelnik i Maja i sve službe upoznati malo više s tim i
što se tiče toga i onda ćemo malo više i razgovarati oko toga. I ako bude baš potrebe, mi
možemo sučeliti i jednu i drugu stranu. Mi nismo ovdje sud, da sudimo tko je što napravio.
Razumijete? Da nas nitko krivo ne razumije. Dinko, odnosi se i na tebe mislim. Razumiješ, mi
nismo sud koji sudi tko je što napravio. Mi možemo možda pokušati biti strana, sredina koja
će pokušati izgladiti stvar ako to bude moguće. Ali evo, kažem, bolje proučite materijale pa
slijedeći puta svi znamo o čemu se razgovara." Gospodin Alpeza: "Bez obzira na to i ako je
pravno Šprem u pravu ili nije, da se obešteti." Gospodin Gilja: "Ja govorim na način da ćemo
vidjeti slijedeći puta da damo nekakav zaključak tome svemu, jel' Gospodine Kalaica,
izvolite." Gospodin Kalaica: "Hvala predsjedniče. Evo, ja bih se malo uključio u raspravu.
Prvo me iznenadilo zašto to nije stavljeno kao točka dnevnog reda. Zna se kakva je procedura
da ide kao točka dnevnog reda jer ne može ići sad nakon, jel'. Druga stvar, mislim da bi bilo
da i druga strana dostavi svoje argumente a između ostaloga mislim da bi najbolji prijedlog
bio ako ima potrebe da jedan i drugi, znači gospodin Kekekz i gospodin Šprem kažu u čemu
je problem. Ja koliko imam saznanja a gospodin Kekez je ovdje, ovdje postoji i sudska
presuda. Ja koliko imam saznanja. Da li je to istina i da taj koji je rekao da postoji sudska
presuda, mislim da bi je trebao dostaviti. A vijeće neka onda odluči o tome što napraviti, što
učiniti." Gospodin Alpeza: "Mogu ja još jednu rečenicu? Mislim da ovo nisu stvari koje bi
vijeće trebalo rješavati. To bi mi trebali zadužiti načelnika i pravnu službu da pravedno
naprave znači, bez obzira i na sudsku presudu. Mislim, sudska presuda može biti pravno
utemeljena ali ne mora biti pravedna. Razumijete? Pravo i pravda nije uvijek ista. Znači, da
načelnik i Maja, da mi njih ovlastimo jer to nije posao vijeća." Gospodin Gilja: "Slažem se, ali
gledajte , ako je stranka izrazila volju i želju da upozna sve vijećnike, ja sam dužan sve
vijećnike, vas ovdje upoznati sa situacijom o kojoj se radi. Materijale sam vam dostavio na
znanje. Proučite, idemo pokušati zajednički rješavati problem. Nisam zamislio ovo kao točku
sada da raspravljamo jel vi ste možda neki upućeni privatnim putem pa znate. Možda drugi
ljudi ne znaju i mislim da je korektnije da proučite to svi i da slijedeći puta malo
porazgovaramo o tome. Evo, ja vam se zahvaljujem večeras na suradnji, konstruktivnim
prijedlozima, korak po korak idemo zajedno na bolje. Hvala Vam lijepa, Dinko, hvala tebi što
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si prisustvovao. Ja bih samo molio da slijedeći puta da najava bude u pismenom obliku prema
općini i prema vijeću. Ok, slažem se, i ono što je bitno, mislim da je bitno i da stoji koja te
tamo točka zanima dnevnoga reda pa da i mi znamo o čemu se radi. Evo, hvala vam lijepa
svima."

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, zahvaljuje na dolasku svih nazočnih vijećnika
te zatvara 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nuštar.

Sjednica je završila u 20:45 h te je snimana diktafonom.

Zapisničar
Maja Matijašević

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Nuštar
Ivica Gilja

_____________________

_______________________
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