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KLASA: 008-01/17-02/186-1 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 20. studeni 2017. godine 
 

 ZAPISNIK 
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 20. studenog 2017. godine s početkom u 19,00 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin  Novak Dario, Pozivom, 
KLASA: 008-01/16-02/178, URBROJ: 2188/07-16-02/03 od dana 15. studenog 2017. godine. 
Sjednici su nazočili: 
 

1. ZDRAVKO SESAR 
2. DARKO ČULJAK 
3. KATARINA POPOVIĆ 
4. JOSIP PAP 
5. DARIO NOVAK 
6.   ROBERTA MESIĆ 
7. IVICA GILJA 
8. MARINKO SUTON 
9. NEDELJKO MUDNIĆ 
10. IVAN MILIĆ 
11. KLAUDIJA WILD 
12. TOMISLAV VELIĆ 
13. IVAN ŽEKO 
14. MATEJ VRSELJA 

 
Sjednici nisu nazočili: 

1. JOSIP SRDNOSELEC 
 

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



2 

 

Sjednicom  je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća  Dario Novak.  Pozdravivši nazočne 
vijećnike,  predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnike sa ranijih sjednica 
na glasanje. 

- Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

Zapisnik usvojen jednoglasno 
 

- Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

Zapisnik usvojen jednoglasno 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje:  

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red usvojen jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu 
3. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu 
4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Nuštar 
5. Odluka o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2017/2018 
6. Odluka o uvođenju LED rasvjete u Općini Nuštar 
7. Odluka o imenovanju Odbora za izradu spomenika braniteljima 
8. Prodaja čestice u stambeno-servisnoj zoni u Nuštru, zamolba: Bošnjak Slaven, C.P.R. 

jdoo 
9. Dostava vijećnicima Proračuna za 2018. godinu i odluka vezanih uz proračun 

 
 
Točka 1. Aktualni sat  

Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća: 
- Odrađeni su Dani obrane i dani Općine Nuštar 
- održan je radni sastanak sa firmom RITEH za prezentaciju LED rasvjete 
- prijavljeni na natječaj za izmjene prostornog plana čekamo odgovor 
- prijavljeni na natječaj za reciklažno prošli smo 3 fazu čekamo konačni odgovor 
- za projekt ZAŽELI prošli drugu fazu projekta imamo 106/110 bodova 
- na natječaj minis.regionalnog ravoja za proojektnu dokumentaciju prijavili izradu projektne 

dokumentacije za Dvorac na max. iznos od milijun kuna 
- iammo psremnu dokumentaciju za proširenje vrtića 
- danas bilo otvaranje ponuda za opskrbu električnomk energijom 
- napravili katastar nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 
- u najavi natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada gdje ćemo kandidirat zgradu općine 
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- napravljena prijavnica na Ministarstvo kulture za 2018 godinu na iznos 500.000,00 kuna 
- natječaj za solare poništen od strane DKOM-a  pa su se oni žalili upravnom sudu za tu odluku 
- imali goste za kolonu sjećanja 
- položeni vijenci za blagdan svih Svetih 
-  

Gospodin Tomislav Velić, sjedim u strateškom vijeću županije te je jedan od zadataka izglasat 10 
prioritetnih projekata, pa mi žao da Dvorac nije kapitalni projekt te me zanima kako to da nije uvršten 
u županiju da bude strateški projekt? 
načelnik, dvorac je kulturna baština nemožemo ništa bez konzervatora. 
Gospodin Tomislav Velić, u vrijeme Vašeg mandata su se podnosili prijedlozi. 
Gospodin Marinko Suton, vezano za radove blizu mene, zacjevljen kanal blizu mene,napravljen 
prijelaz, neznam razlog, vlasnik Hrvatske vode, pa me zanima zašto. 
Načelnik, u svrhu gradnje dječjeg igrališta, imam suglasnost Hrvatskih voda, čestica općinska gdje je 
bio šljivik. 
Gospodin Ivica Gilja, molim da moj pisani odgovor dobiju svi vijećnici te molim da za slijedeća dva 
pitanja svi vijećnici dobiju odgovore. Što se tiče dvorca, napokon, a sad se trebamo vratit na strategiju 
Općine Nuštar što je u njoj navedeno kao strateški projekt.. To je zajednički interes svih, najkapitalniji 
objekt koji bi se trebao obnoviti na prostoru Općine. Nemogu vjerovat da nitko nije poduzeo ništa za 
mlačuge, što ste poduzeli. 
Načelnik, razgovaralo se sa županom i on je rekao razgovarati sa ministricom Žalac i ministrom 
Butkovićem. 
Gospodin Ivica Gilja, ja imam drugačije informacije, da je to gotova stvar. Ozbiljna stvar u pitanju. 
Gospodin Tomislav Velić, to što netko nije s Mlačuga ne znači da ga ne zanima. 
Gospodin Mudnić, drvored vidim u pripremi, i zanima me cesta prema Mesoradu kao i cesta koja se 
spaja sa A. Mihanovića i Zrinskog. 
Načelnik, dokumentacija u pripremi, neznam jel gotovo, nije nam javljeno ali i da je gotovo nema 
nikakvih natječaja, a Općina to nemože samaisfinancirati. 
Gospođa Popović, stanje vode za piće, možemo li se spojiti na regionalni vodovod. 
Načelnik, dio sela spojen, građevinska dozvola za Marince ishođena, čeka se natječaj. Imamo potvrdu 
od Zavoda za javno zdravstvo da je voda za piće. 
Gospodin Žeko, ušli u EU 2013 i treba napraviti kapitalne projekte, investicije ako treba osnovati odjel 
za projekte. Koliko je Općina Nuštar povukla sredstava iz EU i koje projekte planira provesti u 
narednoj godini. 
Načelnik, može u pismenom obliku. 
Gospodin Žeko, naplate za karmine DVD-a koštaju 1.000,00 kuna? U odluci o izvršenju proračuna za 
2016.  dobiju 325 tis. kn, to je po zakonu znam, ali im je kupljena i oprema i svašta jos i onda još 
naplaćuju 1.000 kn za karmine mještanima. 
Načelnik, zbog te njihove odluke o naplaćivanju, mi Dom kulture u Nuštru, Ceriću i Marincima 
dajemo besplatno. 
Gospodin Žeko, ja bi samo predložio tematsku sjednicu Monosteriuma, sugestija, dostavit ću to u 
pisanom obliku. 
Gospodin Velić, zadnji put se razgovaralo o ljudskim potencijalima, može li se zaposliti netko za 
natječaje, ima li šanse da se stvori neki tim? 
Načelnik, svakako bi trebalo odraditi sistematizaciju s tim da plaće ne smiju prelaziti 20% i iz toga 
razloga se ostvorila komunalna firma i zaposlena 2 visokoobrazovana čovjeka za projekte. 
Gospodin Velić, kroz program zaželi bi se moglo zaposliti projekt menagera i to dva koji bi osim toga 
projekta koji im ne bi oduzimao previše vremena, mogao pratiti i ostale natječaje, ali takvu osobu je 
nemoguće naći. 
 
Točka 2. Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu 
U raspravi sudjeluje gospodin Žeko te ga zanima kako nije predviđen višak prihoda i kako je moguće 
da postoje neke nove stavke koje uopće nismo predvidjeli kao npr Memorijal Andrija Andabak koji se 
održava dugi niz godina te intelektualne usluge 500 tis što je to. 
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Gospodin Ivanković, nikad dosad nije bio toliki iznos za memorijal Andrija Andabak pa smo ga mogli 
pokriti sami a sad je bila donacija od 100 tis kn te smo morali otvoriti novu stavku. Što se tiče 
intelektualnih usluga dvorac je preko 400 tis kn za dokumentaciju,Gospodin Žeko, dao bih amandman 
usmeni nisam stigo pripremiti. Član sam uprave Nosteria i mogu reći da je teška situacija i u NK 
Nosterii i NK Mladost Cerić pa bi se moglo skinuti sa stavke uređenja trga u Ceriću i Nuštru te 
raspodijeliti nogometnim klubovima. 
Gospodin Ivanković po zakonu van natječaja udruga može dobiti 5 tis kuna godišnje i ovo je rebalans 
proračuna nemoguće je mijenjati stavke to su izvršene stavke. 
Gospodin Velić usluge promidžbe i informiranja povećanje? R88 
Gospodin Ivanković, ugovor sa VTV-om, Novosti ugovor, elektronski mediji, čak i javna nabava, 
izbori oglasi, pretplata aHRT, sve što ima veze sa elektoničkim medijima. 
Gospodin Mudnić, R048 cvjetni i dekorski ukrasi vidim da je trostruko povećanje. 
Gospodin Ivanković, tu su i Božićni ukrasi. 
Gospodin Gilja, vidim da ćemo razgovarati o stipendijama pa me zanima je li maknuta stavka 
Monosterium dug i izgradnja doma u Mostaru. 
Načelnik, u proračunu su maknute u rebalansu ne. 
Gospodin Gilja, rebalans je vjerojatno vezan za izbore  i stavke vjerojatno tako skaču te ćemo mi biti 
protiv takvog rebalansa.  
Gospodin Žeko, djela likovnih umjetnika smanjenje. 
Gospodin Ivanković, predviđen je bio spomenik braniteljima ali je prebačen za iduću godinu. 
 
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje: 
 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 2 . 
Izmjene i dopune proračuna za 2017 godinu nisu usvojene. 

 
Točka 3. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu 

 Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 2. 
Odluka nije usvojena. 

 
*pauza 10 minuta 

 
Točka 4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Nuštar  
 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

Gospodin Gilja, ako je to potrebno za projekte mi ćemo to podržati. 
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Točka  5. Odluka o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2017/2018 
Gospodin Gilja, mi smo za pomoći maksimalno i ako pomažemo svim studentima naš 
prijedlog je da ide 700, 00 kuna. 
Gospodin Mudnić, neka to bude pristojna cifra da se pokrije iznos doma i karte. 
Gospodin Žeko, meni je drago da svi dobiju stipendije, a što se tiče iznosa ne znam koliki je 
možemo li podići tu cijenu. Tražio sam kompletna primanja i dobio izlistanja. Iznos 
povjerenstva za stipendije. Ja sam za 500,00 kuna ako se može. 
Gospodin Velić, to je i moj prijedlog. 
Gospodin Gilja, mi stojimo i dalje na prijedlogu za 700,00 kuna. 
Načelnik, 500,00 kuna moramo predvijdjeti i u rebalansu i u proračuu za oiduću godinu. 
ne bi htio da to bude moj prijedlog nego da to bude zajednički prijedlog Općinskog vijeća 
Gospodin Gilja, idemo donjet odluku da je 600,00 kuna neka ima za dom i da mu još nešta 
ostane. 
 
Predsjednik vijeća daje prijedlog od 600,00 kuna za stipendije na glasanje: 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
 

Točka 6. Odluka o uvođenju LED rasvjete u Općini Nuštar 
Načelnik ukratko iznosi pojedinosti budući da je održana prezentacija gdje se bolje upoznalo s LED 
rasvjetom. U raspravi sudjeluju načelnik, gospodin Gilja, gospodin Čuljak, gospodin Velić, gospodin 
Mudnić, gospodin Žeko. 
Gospodin Gilja daje prijedlog, sugestiju da se uzme nekog neovisnog da se pripazi zbog jačine 
svjetlosti da ne bude lošija rasvjeta tj mračnije.  
Predsjednik vijeća nakon rasprave daje točku na raspravu i glasanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
Točka 7. Odluka o imenovanju Odbora za izradu spomenika braniteljima 
Gospodina Gilju zanima tko je donio odluku gdje će biti spomenik. 
Načelnik, ja, budući da se to pitanje već dugo proteže. 
Gospodin Velić, smatram da je kao i sam spomenik važno mjesto i da mjesto trebaju odrediti 
stručni ljudi jer spomenik može biti uvjetovan mjestom njegovim izgledom u prostoru. 
načelnik, u rebalansu smo skinuli 100 tis kn te je ostavljeno 200 tis kn za uređenje trga a neka 
povjerenstvo odluči kako će izgledati spomenik. 
Gospodin Gilja, mislim da Ministarstvo branitelja daje popriličnu sumu novca za izgradnju 
takvog spomenika. 
Gospodin Žeko, mi taj spomenik moramo napraviti. 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar čita prijedlog članstva u odbor za branitelje: 
Željko Sesar, Željko Maršić, Petar Ćavar, Slobodan Leko, Tomislav Karaula, Zdravko Sesar, 
Tomislav Velić,  Ivan Žeko, Dario Novak, Hrvoje Drinovac, Dario Ištvanović, Boris Cikač, 
Tomislav Drinovac, Nikola Mihaljević i Zoran Šimunović i daje prijedlog na glasanje: 
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''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 . 
Odluka je usvojena većinom glasova. 

 
Točka 8. Prodaja čestice u stambeno-servisnoj zoni u Nuštru, zamolba: Bošnjak Slaven, 
C.P.R. jdoo  
U raspravi sudjeluje većina vijećnika,a li je zbog nedostatka materijala i informacija odlučeno 
da se o ovoj točki raspravlja drugi puta kada zahtjevi budu potpuni. 
 
 
 
Sjednica je završila u 22:00 sata 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. 
 
 
 
 
 
Zapisničar 
Maja Matijašević, mag.iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
____________________________ ________________________ 
 
 
 
 
 

 


