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KLASA: 021-06/20-02/09 
URBROJ: 2188/07-20-02/03 
Nuštar, 11. rujan 2020. godine 
 

ZAPISNIK 
s 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 11. rujna 2020. godine s početkom u  19.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 021-05/20-02/08 URBROJ: 2188/07-20-02/03 od dana 07. rujna 2020 godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. DARIO NOVAK 
2. JOSIP PAP 
3. IVAN ŽEKO - HSLS 
4. DARKO ČULJAK 
5. KLAUDIJA WILD  
6. IVAN MILIĆ  
7. ZDRAVKO SESAR 
8. TOMISLAV VELIĆ-napustio kod 3 točke dnevnog reda 
9. KATARNA POPOVIĆ 
10. ROBERTA MESIĆ 

Sjednici nisu nazočili:  
1. IVICA GILJA 
2. MATEJ VRSELJA 
3. MARINKO SUTON 
4. JOSIP SREDNOSLEC 
5. NEDELJKO MUDNIĆ 

       
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
   JOSIP IVANKOVIĆ - referent za računovodstveno-financijske poslove 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
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posebno pozdravlja vijećnice koje su reaktivirale svoje mandate te daje riječ članu mandatne komisije 
gospodinu Darku Čuljku. 
 
Gospodin Čuljak: mandatno povjerenstvo je dobilo predmet o aktiviranju mandata vijećnica Roberte 
Mesić i Katarine Popović te potvrdilo da se mandat može prihvatiti s obzirom da je podneseno u roku 
te smo to prihvatili. 
Gospodin Novak: napominjem da su po Statutu i po Poslovniku vijećnice zamrznule mandat koji može 
trajati najmanje 6 mjeseci od dana zamrzavanja mandata. Ovim putem pozdravljam i zahvaljujem se 
bivšim vijećnicama gđici Ani Vivodi i gđi Martini  Jozić koje su također bile članice Vijeća. Prisega 
gđe Mesić i gđe Popović nije potrebna jer su ju dale na početku svog mandata, punopravne su članice te 
im želim sreću u daljnjem radu. 
Dajem riječ vijećnicama i vijećnicima u svezi zapisnika s 36. sjednice. 
Gospodin Žeko: zapisnik je korektan, podržat ću ga.   
 
Predsjednik vijeća Dario Novak daje zapisnik s 36. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

 
Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 01.01-30.06.2020. godine i Prijedlog Odluke  
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu i Prijedlog Odluke  
4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s 

područja Općine Nuštar 
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Nuštar 
6. Prijedlog Odluke prihvaćanju Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada 

Regionalnom centru za gospodarenje otpadom “Orlovnjak” 
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga 
8. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine k.o. Marinci 
9. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine k.o. Nuštar 
10. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s 

prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021 
11. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Berića plac“ - Marinci 
12. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01 do 31. 06.2020 godine s 

prijedlogom Zaključka o usvajanju 
 
 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Načelnik: pozdravljam sve vijećnike te zainteresiranu javnost, gospodina Stankovića. Kao što je 
predsjednik rekao, prošla sjednica održana je 16. lipnja, bili su godišnji odmori, a bez obzira na odmore, 
radili smo koliko smo mogli i uspjeli. Tako kako sam na prošloj sjednici rekao što se događalo, ponovit 
ću neke stvari. Predan je projekt za Vinkovačku ulicu u urbanizam, čeka se na uvjete i na ishođenje 
građevinske dozvole. Nažalost, to traje već nekih 4, 5 mjeseci, situacija je takva kakva je, Covid, oni su 
iselili iz svojih prostorija, imaju jednu dežurnu prostoriju u zgradi Županije, uglavnom rade od kuće pa 
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je problem. Krenuli smo s radovima izgradnje parkirališta ovdje ispred Doma kulture, produžit ćemo 
parking prema centru, ispred zgrade općine. Malo je došlo do zastoja jer u ishođenju građevinske 
dozvole Vinkovački vodovod dao je suglasnost pa je sada zatražio, pošto će za 2, 3 godine proći 
aglomeracija, kada se izgradi parking da ne kopaju ponovno makar da se promijeni vodovodna mreža 
jer kanalizacijska mreža u aglomeraciji ići će nekim novim sistemom, neće se u svim dijelovima sela 
ponovno mijenjati cijevi nego će ići novi sistemi, toplinske čarape se provlače kroz cijevi tako da tu 
kanalizaciju ne bi dirali. Izrađen je glavni projekt za dječja igrališta u Ceriću i u Nuštru. Za cerićko 
igralište dobili smo sredstva od 150 tisuća kuna od Vermiliona tako da ćemo krenuti s pisanjem 
natječaja. Na prošloj sjednici, na upit vijećnika gospodina Žeke koji je broj osoba koji su zbog Covida 
prestali raditi, dobili smo potvrdu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je u Općini Nuštar u ožujku 
i travnju 99 osoba dobilo otkaze. Kako za Vinkovačku ulicu tako i za Dvorac, dokumentacija je još 
uvijek u postupku ishođenja građevinske dozvole. Uspješno smo završili 1. fazu projekta ''Zaželi'', nisu 
nam odrađeni svi ZNS-ovi tako da očekujemo još jedan dio novčanih sredstava od Ministarstva. 
Odobren nam je novi projekt ''Zaželi'' koji ide preko Udruge u vrijednosti 3 milijuna i 55 tisuća kuna u 
trajanju od 30 mjeseci, odnosno 24 mjeseca za djelatnika i 6 mjeseci za voditelja i asistenta. U prošli 
petak je potpisan ugovor za fazu 2 prvog projekta ''Zaželi'' u vrijednosti milijun i 794 tisuće kuna na 18 
mjeseci, zapošljavat će 22 osobe i tih 20 osoba plus voditelj i asistent će voditi brigu o 120 osoba za 
razliku od prvog projekta gdje je bilo 4 korisnika po djelatniku, u fazi 2 je 6 korisnika po djelatniku. 
Gospodin Srednoselec je pitao koliki su nam troškovi bili za dimnjačara, odvjetnički troškovi bili su 18 
tisuća kuna. Znači, sjednica je bila 16. lipnja, a iza toga imali smo obilježavanje Memorijala Andrije 
Andabaka, ove godine u suradnji sa 109. brigadom i pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja 
odradili smo polaganje vijenaca i misu. Obitelj je dalje u svojoj organizaciji odradila u Starim 
Jankovcima. Na natječaj na kojem smo prošli mjera 852 poučna staza, objavljen je natječaj za radove 
preko portala ponuda, a do kraja mjeseca prijavljujemo još takva ista 2 natječaja, jedan u Ceriću, jedan 
u Marincima. U Nuštru je natječaj na ulasku u Zverinjak s desne strane, na izlasku iz Marinaca je u šumi 
jer smo vlasnici te šume i u Ceriću je iza Lovačkog doma. S Vinkovačkim vodovodom je potpisan 
ugovor o izgradnji projektne dokumentacije za aglomeraciju. Rekao sam maloprije kada sam spominjao 
parking, aglomeracija Nuštar, Jarmina, Markušica ići će kada završi ova koja je sada, Vinkovci, Otok, 
Jarmina, kroz 2-3 godine. Odobrena su nam sredstva od Ministarstva regionalnog u mjesecu ožujku, 
nažalost, ugovor smo potpisali tek 3. srpnja, ugovor je bio kod ministra Pavića, iz kojeg razloga nismo 
dobili ranije ugovor, ne znam, 3. srpnja svečano je potpisan ugovor u Vinkovcima, milijun i 150 tisuća 
kuna za daljnju projektnu dokumentaciju za Dvorac. Dok je ministrica Žalac bila, bio je običaj 2 i pol 
milijuna kuna, nažalost, smijenjena je. Taj isti dan je potpisano isto s Ministarstvom regionalnog, za 
parking smo kandidirali, ali odobreno nam je samo 200 tisuća kuna. Prošli smo na natječaju solarni 
paneli, termodinamički sustav i dizalica topline. Taj natječaj je bio 2015., 2016. godine. U odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja došao nam je žalbeni postupak, morali smo do kraja tjedna Ministarstvu javiti 
odluku o prihvatljivom ponuditelju, međutim, imali smo žalbeni postupak, završili smo na sudu, 
pokušavali smo se dogovoriti s čovjekom koji nas je tužio. Na tom projektu morali smo sufinancirati 
nekih 20% i taj projekt trebao je ići na zgradu općine, dogovorili smo se s izvođačem radova da projekt 
prebacim na Dom kulture gdje će iznos biti manji i napravili smo elektranu, višak energije trošit ćemo 
u Domu, višak prodavat Elektri, dobivat ćemo 30 lipa za sada i ovdje je postavljena stanica za punjenje 
električnih automobila. S lovačkim udrugama Nuštar, Cerić, Marinci potpisan je Program zaštite 
divljači. Program će provoditi lovačke udruge, svaka na svom području, a voditelj Programa je gospodin 
Buhač koji ima stručno zvanje da bi to mogao voditi. Od 1. srpnja imamo novog direktora u 
Monosteriumu, gospodin Elvis Knez, koji će se u narednim sjednicama obratiti Vijeću. Pri završetku su 
radovi na Dječjem vrtiću u Nuštru, nije da se hvalim, ali mislim da će biti jedan od najljepših u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji, Općina Nuštar je najljepša u Vukovarsko-srijemskoj, ali vrtić će 
dakako biti najljepši. Sutra će se završiti polaganje gumene podloge. Pričekat ćemo da vegetacija stane 
pa ćemo posaditi drveće i grmlje kako bi imali službeno i svečano otvorenje. I evo, danas je 11.9., za 25 
dana dolaze nam Dani Općine. Pošto je situacija kakva je s Covidom i svi se nečega bojimo moj prijedlog 
je da ove godine ne idemo u Dane Općine nego da ih samo obilježimo, da se sjetimo poginulih, nestalih, 
da se sjetimo hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote u obrani sva tri sela, da im se zahvalimo na 
tome, a sredstva koja smo namijenili za tu prigodu da preusmjerimo u nešto drugo, a to je da opremimo 
našu ambulantu jer, neću reći da zaostaje s nekim stvarima, ali u razgovoru s liječnicima, vjerojatno bi 
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trebala neka sredstva, aparate koje ne mogu sami kupiti, pa da im pomognemo jer ti liječnici se brinu za 
sve naše mještane. Toliko od mene za sada, hvala. 
Gospodin Velić: imam dva pitanja, a tiču se ovoga što ste spomenuli Vermilion i donaciju za dječje 
igralište 150 tisuća kuna. Zadnji put ste spomenuli da je određeni postotak 1 ili 2%, ne sjećam se više, 
zanima me jeste li saznali koliko je Vermilion dužan financirati? Je li to njihova donacija ili obveza? 
Također, kad spominjem Vermilion, rečeno mi je da su donirali Općini veliku količinu kamena za 
nasipanje puteva pa me zanima gdje ćete to ugraditi? Drugo pitanje, žao mi je što nije na dnevnom redu, 
možda za sljedeću sjednicu, a to je sufinanciranje školaraca, ali sufinanciranje djece s poteškoćama i 
napredne djece. Svjedočimo vrlo često da se pojavi dijete koje treba asistenta u vrtiću ili u školi, a nije 
obuhvaćeno državnim programom, znam da se time bave mnoge općine, obratile su se nama jer mi to 
radimo, Bubamara, ukoliko se pojavi potreba, ako se pojavi neko dijete s teškoćama za vrtić ili osnovnu 
školu, bilo bi sasvim u redu od Općine da to sufinancira. Također, bilo bi u redu i da naprednu djecu. 
Konkretno, nisam razgovarao s gospođom Klaudijom, nema nikakve veze što tu sjedi pored mene, ali 
njezina kći je dobila status vrhunskog sportaša. Osobno znam koliko se roditelji muče s vožnjama na 
treninge, ovoj Općini, isto kao djeca s teškoćama, na čast mogu služiti i nadarena djeca, u obrazovnom 
ili sportskom smislu, što mislite učiniti po tom pitanju? Ako još nemate odgovor, zamolio bih da to bude 
točka dnevnog reda na idućoj sjednici. 
Načelnik: Vermilion je 150 tisuća kuna dao, ne sjećam se da sam rekao određeni postotak. 150 tisuća 
kuna je rekao da će dati za nešto da isfinancira. Mi smo zamislili nešto veće, ali njihov je iznos bio 150 
tisuća kuna i nisu htjeli sufinancirati nego financirati. Nama se sada dogodio problem da ćemo morati 
kod ponuda koje smo dobili za dječje igralište, bilo je igralište od 100 m2, 150 tisuća kuna za igralište 
sa 7 sprava. Međutim, sada kada je došlo na ishođenje glavnog projekta taj projektant ima neke zone 
sigurnosti za svaku spravu i dogodit će nam se problem da ćemo morati povećati površinu zbog tih zona 
sigurnosti. Zvali smo ih, nisu htjeli sufinancirati, bilo bi im neozbiljno od njih , dogovoreno je, potpisan 
je ugovor i 150 tisuća je tu. Dok su radili seizmiku, mislim da je bila 2D, sada se pripremaju za 3D. 
Lovci su dobili ??, sva tri društva s područja Općine, pitao sam ih hoće li to biti i ove godine, ?? ide 
samo kad se radi seizmika, hoće li biti kakva donacija ove godine, rekli su da ćemo dobiti kada krene 
eksploatacija, a ona će krenuti kada se uredi prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije, hoće li to 
biti iduće ili 2022. godine, ne znam. Kamen od Vermiliona; ta čestica u Ceriću, ne znam koje površine, 
bila je cijela nasuta kamenom. Kada su oni završili svoja istraživanja, rekli su da će nam ostaviti taj 
kamen za naše potrebe jer su oni jednim dobrim dijelom uništili tu leniju koja vodi do te čestice. Kamen 
je sav deponiran na strelište u Ceriću, stojao je tamo nekih 6, 7, 8 mjeseci, ugrađen je u šumu uz rub 
šume oko Marinaca. Sufinanciranje školaraca s potrebama ili napredne djece; koliko imam informaciju, 
jedne godine je ravnatelj škole tražio pomoć za financiranje asistenta u nastavi jer je, Tomo ti me ispravi, 
od Bubamare dobio neka sredstva za 2 roditelja, ali su falila još 2. Neki dan bio sam s načelnikom 
Općine Ivankovo i on kaže kako on dobije od Bubamare da treba financirati ili sufinancirati asistenta u 
nastavi. Mi to nikada nismo dobili, odnosno ravnatelj mi nikada nije rekao.  
Gospodin Velić: to nije istina, oni nama pošalju upit, mi imamo akreditaciju od Ministarstva to raditi, 
npr. imamo 10ero djece, tražimo asistenta… 
Načelnik: ako kod nas u školi ima potrebe, odnosno ako Ministarstvo odobri za određeni broj djece, 
nije problem, ako ne odobri, ravnatelj će se vjerojatno javiti, roditelji će tražiti, ja ne znam. 
Gospodin Velić: da, ako roditelji budu tražili, tražim od Vijeća da odobri takva sufinanciranja. 
Načelnik: nije uopće problem. Što se tiče napredne djece, dakako da treba pomoći, ali mislim da mi 
uvijek gledamo, možda će me Klaudija ispraviti, da nagradimo tu djecu prilikom Dana Općine pa im 
dodijelimo, jesu li to novčana sredstva ili nagrade, ali na taj način im se odužimo. 
Gospođa Wild: moje dijete ne predstavlja školu.  
Načelnik: ne nagrađujemo dijete što predstavlja školu nego za napredak u predstavljanju Općine.  
Gospodin Velić: to pitanje nije sada Klaudiji, njezina kći ima vrlo visok potencijal, službeno je vrhunski 
sportaš Hrvatske i ima veliki potencijal da jednog dana ovu Općinu učini ponosnom. Možda neće, ali 
ima velik potencijal stoga smatram da Miu ili neko drugo dijete, koje se ističe znanjem i imaju potvrdu 
kao što je Mia dobila potvrdu da je vrhunski sportaš, smatram da se ovo selo može samo poklopit ušima 
što je dalo samo na nekoj simboličnoj razini, pomoć za Dan Općine u iznosu od par tisuća kuna iako ta 
djeca koštaju, ali ta djeca doista vrijede. Potrebe takve djece ili djece s teškoćama su veće, bio bih osobno 
jako sretan ako bi Općina to prepoznala. 
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Gospodin Čuljak: potpuno se slažem s gospodinom Velićem što se tiče te djece, to bi im bio poticaj da 
još više napreduju i bore se. Te djece nema puno kod nas u Općini, treba im dati poticaj. Dotakao bih se 
i Vermiliona pošto sam predsjednik lovačkog društva u Ceriću. Mi smo dobili 38 tisuća kuna od 
Vermiliona, točnije 38 tisuća i 400 kuna. Nama je dobro došao taj novac, iskoristili smo ga kupnjom 4 
čestice i 10 zečića. Nismo kune potrošili na alkohol, ručkove, putovanja nego smo uložili i upisano je u 
sudski upis stoga pozdravljam i buduću suradnju s njima, nadam se da ćemo opet dobiti neku naknadu.  
Gospođa Wild: dosta roditelja me pitalo za studente, zašto nema rasprave o studentima, 9. mjesec je, 
kreću upisi akademske godine, a naravno, svaka im pomoć dobro dođe, htjela sam pitati hoćemo li mi 
uskoro opet imati Vijeće jer taj dio bi se trebao početi raspravljati, da se vidi koliko je studenta, neki 
odlaze, novi dolaze…? 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: ubrzo, možda krajem mjeseca da se pripremimo i za Dane Općine. 
Bit će sve na vrijeme da studenti naši mogu to sve predati. Ako se malo produlji kao i prošle godine, 
razlika će im se isplatiti. 
Načelnik: nažalost, događa se, kad idu Dani Općine, ja tražim od ravnatelja da kaže tko je kakav rezultat 
postigao te ga nagrađujemo, ne možemo svima jednako dati, moramo postaviti kriterije. Klaudija, tvoje 
dijete, Mia je vrhunski sportaš, netko je sportaš, ali nije vrhunski sportaš. 
Gospođa Wild: jedna stvar je što škola kao škola daje, kao što imamo npr. Agencija za odgoj i 
obrazovanje nagrađuje neke moje učenike. Što se tiče mog djeteta, nije dobila od škole nego od 
Hrvatskog olimpijskog odbora, ravnatelj nema veze s tim, on može nju predložiti ispred škole, ali škola 
kao škola nagrađuje rezultate vezano za školska natjecanja, itd., ovo je druga stvar. 
Načelnik: ali mi to ne znamo, ravnatelj vjerojatno zna, ne znamo tko je kakav sportaš. 
Gospođa Wild: samo hoću pojasniti da ih nagrađuje Hrvatski olimpijski odbor, drugo su školska 
natjecanja. 
Gospodin Velić: imamo djevojku koja ostvaruje rezultate, danas, sutra, što je lako moguće, može biti 
pobjednica na nekoj olimpijadi i onda će se Općina hvaliti ''to je naša''. 
Načelnik: sve ok, ali mi nismo to znali. 
Gospođa Wild: ne morate to znati, ali konkretno, sva nadarena djeca, da bi oni nešto postigli, nije bitno 
sad, matematika, informatika, atletika, streljaštvo, taekwondo…, roditelji moraju ulagati dodatno, od 7 
dana u tjednu, 6 dana sam u Osijeku zato što moje dijete trenira tamo jer nema uvjete za trening u našoj 
županiji, nažalost. Nije ona sada bitna, ima i druge djece, situacija je, nažalost, takva kakva je. Postoje 
općine koje nagrade takvu nadarenu djecu, nebitno sport, znanost, to im je vjetar u leđa, kao studenti što 
budu sretni sa stipendijama, tako bi i njima značilo makar 200 kn, on je to zaradio. 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: morate reći da je Vaše dijete prošle godine dobilo nagradu od 
Općine Nuštar. 
Gospođa Wild: je, to ne osporavam. 
Predsjednik vijeća Dario Novak: trebali bi organizirati neki Fond za takve stvari, povjerenstvo koje 
će dati ako dijete ide na natjecanje da Općina plati smještaj, dnevnicu neku itd., isto i djeci s posebnim 
potrebama, dogovorit ćemo se, napraviti nešto. 
Gospodin Velić: možete staviti u isti koš i djecu s teškoćama i naprednu djecu jer svi imaju neku potrebu 
u financijskom smislu. 
Gospodin Milić: imam 4 kratka pitanja. Staza od zadnjeg Vijeća obećana od Hrvatskog vojnika do 
početka Bogdanovaca. Drugo pitanje, voda je danas trebala biti puštena, čujem da nije. Treće pitanje, 
dvije vijećnice gđa Mesić i gđa Popović jesu zamijenile one koje su bile ili? Četvrto pitanje, pitao bih 
načelnika, ove udruge u Marincima, od mađarske kuće, lovačke, od mjesnog odbora, je li to za sve ili 
za pojedine mještane Marinaca? Bio sam predsjednik mjesnog odbora, to me najviše živciralo, pričao 
sam načelniku da sam htio za kirvaj pozajmiti stol i klupe i rečeno mi je da ne može. Hoću da mi se kaže 
vrijedi li za sve isto, je li za sve ili nikog. 
Načelnik: kako u Nuštru i Ceriću, tako i u Marincima, imamo te neke sale koje smo dali nekome na 
korištenje i koji vode računa o tome. U Nuštru KUD, po dogovoru. U Ceriću nogometni klub i nažalost, 
osim KUD-a i lovačke udruge, za sada nema niti jedne udruge i to je preuzeo mjesni odbor. Molio bih 
Vas da kažete imenom i prezimenom tko Vam je rekao da ne možete dobiti stol. 
Gospodin Milić: predsjednik mjesnog odbora, gospodin Kelić. 
Načelnik: gospodin Kelić to ne može reći, on nije ni kupio, Općina je kupila stolove, oni takvu odluku 
nisu dobili, znači stolovi i sve prostorije u Marincima su za sve udruge, odnosno za sve mještane 
jednako. KUD Petefi Šandor iz Marinaca i nacionalna manjina Mađara su potpisali prije cca 2 mjeseca 
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ugovor o korištenju mađarske kuće koja je u vlasništvu Općine Nuštar i koja je dodijeljena njima na 
korištenje. Na njima je kako će se dogovoriti o najmu prostora, mjesni odbor će dati svima. Gđa Mesić 
i gđa Popović zamijenile su vijećnice Anu Vivodu i Martinu Jozić. Voda u Marincima, ne znam tko 
Vam je dao informaciju da je danas trebala biti priključena. Regionalni vodovod Nuštar, Marinci se 
kopa, predviđeni završetak radova je 31.12., ušli su trenutno u Šenoinu ulicu, iz Šenoine idu u 
Marulićevu, Bana Jelačića i kod kuće S. Jakuša moraju se spojiti na spojni cjevovod koji ide od 
Vinkovaca, odnosno od Cerića, Tu kada se spoje, Cerić i Marinci će dobiti regionalni vodovod. 
Vjerojatno im je danas bio neki kvar, Josip mi je rekao da je bila najava da neće biti vode od 8 do 12, 
kad su pustili krenula je prljava kao i svugdje, a za staze u Marincima ćemo raspisati natječaj idući 
tjedan i krećemo prvo u Marince. 
Gospodin Pap: da se nadovežem na tu vodu, voda je 3, 4 dana bila mutna, danas je pročišćena, ali s 
bijelim česticama, katastrofa je. Ako se može ikako apelirati na vodovod da probaju dovesti u normalu 
da bude voda za korištenje, barem do uključenja na vodovod, bilo bi lijepo jer dobivamo mulj, smeće, 
prvenstveno zbog zdravlja. Što se tiče pitanja, brat je pitao za staru kuću koja se ruši i opasnost je za 
djecu te plac kod Odora gdje je leglo miševa, parcova, kombinirka postoji, mislim da bi se to moglo 
riješiti.  I još spomenik na pašnjaku što je, kad kosim prođem kosom koliko se može, onaj tko je 
inzistirao da se pravi neka povede računa i da se očisti, milijun svijeća okolo, borova, spomenik je sada 
ruglo, a ne spomenik. 
Načelnik: za spomenike nisam znao. Jučer su me zvali iz Ministarstva branitelja pa su tražili gdje je 
vršena ekshumacija jer oni nemaju, to je nekih 100 m prije spomenika u leniji. 
Gospodin Pap: jučer su bili neki i slikali, u par navrata vidio sam da ljudi dolaze i slikaju, a to nije za 
slikanje. 
Načelnik: nažalost, da. Oni su jučer bili iz Ministarstva u Vukovaru pa su tražili gdje je to, odnosno 
česticu pa da vide ima li još što tamo. Prihvaćam. 
Gospodin Pap: nije to kritika Vama. 
Načelnik: je, je, neću reći da smo bili inicijatori izgradnje spomenika, ali sudjelovali smo i mi i Općina 
Bogdanovci, tako da ćemo nastojati to održavati. Plac kod Odora, to je bila procjena neki veliki iznos, 
gospodin Odor je htio to kupiti, na kraju smo išli na novu procjenu, procijenjeno je opet manje, možda 
5 tisuća eura manje. Puno je, slažem se da je puno za Marince za takvu ruševinu, ali prihvaćam i to, 
očistit ćemo. Revitalizacija zdenca je rađena prije možda 2 godine, išlo se na produljenje zdenca gdje 
su oni tvrdili da će voda biti pitka, ali nažalost, prošlo je 2 godine, nije bila ni u te 2 godine, svi se 
Marinčani žale na vodu. Otići ćemo u vodovod, oni će reći da se strpimo još 2 mjeseca. Ta ruševna kuća 
u glavnoj ulici pored kuće Vašeg brata Ivice, Ivica je nama pisao u dva navrata, ne možemo doći do 
vlasnika, u Austriji je, došao sam do telefona, zvao, ali se ne javlja, ne znam na koju adresu da mu 
pošaljem obavijest, ne znamo gdje je prijavljen, odnosno po nekom zakonu mi njemu šaljemo obavijesti 
2, 3 puta, ako se ne odazove na obavijest, imamo pravo ući u česticu, očistiti ju i uknjižit se njemu na 
teret. Ako to napravimo na tom placu, takvih placeva ima jako puno, čišćenje takve čestice će biti 
sigurno 30-40 tisuća kuna, mi se tu nikada nećemo naplatiti. S Ivicom sam bio neki dan, rekli što da 
napravi, pomoći ćemo mu, ali ako on želi to napraviti, neka sruši sam jer to je zidano blatom, mali 
pomak, ode sve. 
Gospodin Pap: kolika je pravna odgovornost? 
Načelnik: Općina će ući u to… 
Gospodin Pap: jer Općina ima veću ovlast, znači opomenu, upozorenje ili već kako. 
Načelnik: da, ali ne znam kome, na adresu u Marincima na koju nitko ne diže poštu? 
Gospodin Milić: ima rodbine, susjeda…Ne daj Bože da se djeci nešto dogodi, bit će pitanje svih nas 
jesmo li nešto poduzeli ili nismo. 
Načelnik: ne daj Bože, da. Pokušat ćemo nešto napraviti. Josipov brat održava i kosi koliko može. 
Gospodin Žeko: što se tiče ovoga što je rekao gospodin Velić, podržavam to, problem je kod sportaša 
što mi ne znamo tko je, znamo iz novina, ali Općina ne zna, ja bih napisao na papir, moje dijete taj i taj 
sudjeluje tu i tu, ako možete pomozite, to je jedna vrsta zamolbe, bilo bi dobro da imamo statut za takve 
sportaše, da sufinanciramo itd. Dalje, načelniče, rekli ste da ima 99 ljudi koji su dobili otkaz zbog 
Covida, novaca imamo, pomogao bih tim ljudima. Hoće li to biti točka dnevnog reda, moramo li donijeti 
odluku… Druga stvar, vodim dvoje djece u vrtić, poslije škole i Doma, svaka čast, nemam riječi. Bio 
sam u ulici Josipa Kozarca i stoje njih četvorica i kažu dobro sam naišao. Kažu u proljeće i jesen kad 



 
7 

ljudi idu iz dole prema njima, toliko se blata navuče i moraju to prati, ako ostave, prašina se diže. 
Zamolili su me da pitam na Vijeću može li se tu što napraviti s tim otresnicama. 
Načelnik: tih 99 ljudi koji su dobili otkaze nisu ih dobili samo zbog Covida, nekima su istekli ugovori  
o radu, npr. naših 20 žena iz projekta ''Zaželi'', kod Tomislava u Bubamari je radilo isto 6, 7, 8 žena iz 
Nuštra, nisu dobile otkaz zbog Covida nego je istekao projekt, radile su na ugovor, istekao je, završile 
su na birou. Slažem se za otresnice što ste rekli, ne samo tu nego na svim izlazima iz polja, tako imamo 
i u Ulici branitelja Hos-a, u zverinjaku, u Ceriću na glavnim lenijama, sve otresnice treba sanirati. U 
Marincima su poprilično sve lenije dobre, neki dan smo završili leniju prema šumi, potrudit ćemo se da 
to saniramo, Dolazi jesen, vađenje repe i svega, biti će show po poljima, pročelnica može svjedočiti 
kakvi su naši poljoprivrednici, da ne ispadne da sam na svoju ruku. Jučer smo se provozali do Cerića, 
lenija koja je u kartama ucrtana nekih 14 m, nažalost svela se na 3, 4 m. Svi su oni izašli iz svojih 
gabarita i suzili tu leniju, ako budemo nasipali sve lenije, općinski proračun nam je malo. U drugim 
općinama lenije se održavaju na način da se nasipa zemlja i svi poljoprivrednici sa svojim tanjuračama 
održavaju te lenije, nažalost kod nas neki da, neki ne. Nastojat ćemo sve sanirati koliko je u našoj 
mogućnosti, hvala na takvim informacijama. 
Gospodin Velić: zanima me ta uočena je anomalija da su poljoprivrednici ušli u tuđi prostor, lenija je 
široka 14 m. sad ne može ući kombajn, može li se to nekome prijaviti, komunalnom redaru, Općini? 
Načelnik: može, ali moramo to dokazati, izvesti mjernika koji će izvući međe, staviti kamenje, ali to 
isto košta. 
Gospodin Pap: onda treba poljoprivrednicima poslati račun. 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: na kartama su sve lenije ravne, kad se voziš niti jedna nije ravna. 
Ako nema nitko pitanje, završimo s aktualnim satom. Pitao bih još načelnika, čitam po portalima, vezano 
za željeznički prijelaz, ljudi me svakodnevno pitaju, izašao je članak gdje se govori da je 700 milijuna 
taj projekt i da se u pola godine prevezlo 5500 putnika što je u prosjeku, kad uzmete broj vlakova koji 
prometuju tijekom tjedna, 5 putnika u vlaku, ljudi su nervozni, zanima me ima li kakvih pomaka u 
međuvremenu, u kontaktima s HŽ-om, s Ministarstvom prometa, pomorstva i veza, ima li novosti? 
Načelnik: pročitao sam isto u telegramu, zadnji kontakt je bio s gospodinom iz HŽ-a koji je neslužbeno 
došao, rekli su da će se obratiti, da će službeno doći, rekao sam da imamo Povjerenstvo za pružni 
prijelaz, odnsno mještani, poljoprivrednici, Dario i ti si uključen u to, najavili su se da će doći, godišnji 
odmori su bili, nitko se nije javljao. Bila je opcija, spominjao se podvožnjak da je to neka jeftinija opcija, 
ishodili su od svih javnopravnih tijela suglasnosti za izvođenje radova, e sad, ako bi išli na izmještanje 
pružnog prijelaza, moraju ponovno ići na ishođenje javnopravnih tijela i može se dogoditi da ne dobiju 
sve suglasnosti, a kad bi išli u izgradnju podvožnjaka, bila bi im jeftinija opcija, pričali smo da ide 
podvožnjak za osobna vozila, da ide u jednom smjeru sa semaforima, da se zna tko može proći, znači, 
obećanje je da će doći, razgovarati i da nađemo zajednički jezik. 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: hvala načelniku, završavamo s aktualnim satom. 
 
Točka 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 01.01.- 30.06.2020. godine i Prijedlog 
Odluke 
 
Gospodin Ivanković: neću puno čitati, ako imate kakvih pitanja, mogu odgovoriti. 
Gospodin Čuljak: održan je sastanak Odbora za financije i proračun te smo pregledali izmjene i dopune 
i izvješće od 01.01. do 30.06.2020. suglasni smo s istim i podržavamo ga.  
Gospodin Žeko: znamo svi da donosimo Proračun, da ga predlaže načelnik i mi kontroliramo izvršava 
li dobro ili loše. Moram reći da sam ga pogledao i zadovoljan sam, kako je počeo Covid mislio sam da 
će biti show, ali zadovoljan sam prihodima Općine Nuštar. Ako pogledate da su nam prihodi od plana 
indeks 47%, onda 8 milijuna i 600 tisuća kuna, stvarno sam zadovoljan. Kad gledamo rashode i kad 
pribrojimo višak, mi smo za 6 mjeseci u suficitu skoro 3 milijuna kuna. 50% dajem načelniku za pravo, 
50% mu ne dam. Načelnik je štedljiv, ja mislim da trebamo trošiti, ali što je, tu je. Što se tiče prihoda, 
zadovoljan sam. Što se rashoda tiče, imam 3 stavke. Rashodi su, kada samo pogledate indekse, sve je 
50% i ispod, jedino me zimska služba, ona je uvijek 100%, to je jako pohvalno. Zanima me onda moj 
amandman, ŠRC Dvorac Nuštar. Potrošili smo samo 10 tisuća kuna, a amandman je milijun i 300, 
zanima me samo hoće li biti što od toga ili ne. Još imam jednu stavku, tekuće donacije DVD-u, zašto 
smo tu probili taj limit, nemojte misliti da imam nešto protiv, nemam ništa, ali vidim da smo u 
izmjenama i dopunama Proračuna planirali, ne brine me što smo probili to, neke su velike cifre, ali to 
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ću reći kasnije. Znači Općina je likvidna, suficit, nismo se zadužili, nemamo proračunske zalihe, 
zanimaju me nenaplaćena naša potraživanja, zanima me tko nam to duguje, jesu li to neka stara 
dugovanja? Kada bi mi pola ovih potraživanja naplatili ili trećinu, bili bi kao Grad Zagreb. 
Gospodin Ivanković: prvo ću za DVD. Po Zakonu o vatrogastvu,  DVD dobiva 5% umanjeno za 0,1% 
za svaki milijun preko 5 milijuna kuna. I sad se tu stvorila razlika između mog tumačenja Zakona i 
tumačenja inspektorice koja nam je došla u nadzor. Ja smatram i to smo poslali Ministarstvu financija 
upit, smatram da porez koji dobivamo od fiskalnog izravnanja nije naš izravni prihod i da to ne treba 
DVD-u ??? Međutim, ona smatra da to treba, mi smo ovih 222 tisuće kuna dužni uplatiti DVD-u za 
prošlu godinu, odnosno DVD je za prošlu godinu trebao dobiti 450 tisuća kuna, isto tako i za godinu 
mora dobiti 450 tisuća kuna. Ona smatra da mi što dobivamo za fiskalno izravnanje porez da to treba 
ići.  Dok ne budemo imali napismeno od Ministarstva financija, to je tako i moramo se tako ponašati.  
Gospodin Žeko: ja se ispričavam, uvijek je bilo izvorni prihodi Općine. 
Gospodin Ivanković: sve općine imaju isti problem. 
Načelnik: a ulaganje u imovinu ne prihvaćaju. Sad da smo mi njima nešto izgradili pa da im to priznamo 
u taj iznos, inspektorica to ne prihvaća, ne Općini Nuštar nego niti jednoj općini. ŠRC Dvorac, milijun 
i 300 tisuća kuna predloženo od gospodina Žeke, dok je sve bilo u redu trebali smo odraditi, projekt je 
stojao u urbanizmu, čekala se građevinska dozvola, tražili smo revidenta, revident koji je bio na izradi 
projekta, umro. Bio je problem naći revidenta koji će ovjeriti te papire. Kad smo našli revidenta i kad je 
ovjerio papire, promijenio se Zakon o gradnji pa smo morali neke nadopune. Imamo revizirani projekt, 
sad je u urbanizmu na ishođenju građevinske dozvolea, a rekao sam vam u aktualnom satu, Vinkovačka 
ulica 5 mjeseci, Dvorac je isto 4, 5 mjeseci i evo sada je ovo neka 2, 3 mjeseca. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 01.01.-
30.06.2020.godine i Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 

''SUZDRŽANI'' – 1 
  

Odluka je donesena većinom glasova. 
 
Točka 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu i Prijedlog Odluke 
 
Gospodin Žeko: podržat ću kao i izvješće, samo se s nekim stvarima ne slažem, to ću reći. Vidljivo je 
da su sveukupni prihodi uvećani, što je dobro, za 2 milijuna i 422 tisuće kuna. Radi se o potporama, 
drugo su zanemarivi iznosi. Što se tiče rashodovne strane, neću ove sitne do 100 tisuća kuna dirati. 
Vidimo da su nam građevinski objekti 840 tisuća kuna promjena???, zanima me na što se to odnosi? Na 
stranici 12 izgradnja solarne elektrane 450 tisuća kuna, što je to? To nismo planirali u 2020. godini. 
Načelnik: kad smo prošli na natječaju 2015., 2016. godine, trebali smo sufinancirati taj projekt, odnosno 
završili smo na sudu pa smo se dogovorili da ne ide projekt na zgradu općine nego da ide ovdje da nas 
ne bi još više zezali.  
Gospodin Žeko: onda imamo potpore, vidim da su promjene, a nismo ih planirali 2020. godine, 
vjerojatno dječjeg igrališta, i ovo me zanima izgradnja poučne staze? 
Načelnik: to je isto što sam rekao, mjera 852, raspisan je natječaj na portalu ponuda, to su natječaji bili 
ove godine. 
Gospodin Žeko: i sad ova odluka DVD-a, zanima me promjena 425 tisuća kuna? 
Gospodin Ivanković: to je naš dio ove godine, onih 205 je napravljeno tako da je ubačen dug za prošlu 
godinu. 
Gospodin Žeko: ovih milijun i 100 za predškolsku ustanovu mi nije žao, to je dobro. Još me zanima na 
prihodovnoj strani gdje vodimo pozajmicu Monosteriumu, kako vodiš? 
Gospodin Ivanković: na petici i osmici sam knjižio, na prvoj stranici piše. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak:  daje Izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu i 
Prijedlog Odluke na glasovanje: 
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''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 
''SUZDRŽANI'' –1 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
Točka 4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 
škola s područja Općine Nuštar 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: svi ste dobili odluku, ništa se nije mijenjalo od prošle godine, 75% 
troškova autobusnog prijevoza osigura Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem odluke Vlade RH, 
dio troškova, 100 kn snosi roditelj, preostale troškove Vukovarsko-srijemska županija i jedinica lokalne 
samouprave iliti Općina Nuštar, sve je jasno, na nama je samo da kao i prošle i pretprošle godine roditelji 
djece srednjih škola za prijevoz ne izdvajaju niti jednu kunu. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza 
redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
Točka 5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: tu su vam koeficijenti koji se nisu mijenjali za sve djelatnike naše 
Općine, a zadnji list vam je obrazloženje zbog čega je došlo do izmjena, a to je zbog projekta ''Zaželi'', 
tako da imamo dodatna 2 djelatnika, voditelj projekta i asistent projekta. Svima je jasno o čemu se tu 
radi. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
Točka 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada 
Regionalnom centru za gospodarenje otpadom ''Orlovnjak'' 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: kao što znate, država je donijela taj Zakon o komunalnom otpadu 
tako da je dodijeljena Općina Antunovac, tvrtka EKOS za gospodarenje otpadom, lokacija Orlovnjak. 
Gospodin Pap: o čemu se tu točno radi, kupljenje miješanog otpada u domaćinstvima ili sa reciklažnog 
dvorišta?  
Predsjednik vijeća Dario Novak:: to je ovo što rade Nevkoš, ali više nemamo deponija po općinama i 
sav se otpad vozi tamo.  
Načelnik: gasi se Petrovačka dola. Sav komunalni otpad koji pokupi Nevkoš iz domaćinstava vozi se 
na Orlovnjak. Možda će biti pretovarna stanica u Starim Jankovcima. Najvjerojatnije će ići po kilaži, to 
ako EU donese odluku, za sada ide fiksni dio. 
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Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o predaji miješanog 
komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom ''Orlovnjak'' na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni 
vodnih usluga na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 8. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine k.o. Marinci 
 
 
Pročelnica: natječaj je raspisan, objavljen je na našoj stranici i u Vinkovačkom listu, došle su dvije 
ponude, početna cijena je bila 112 tisuća i 400 kuna, došle su dvije ponude; gospodin Karol Pap i Zlatko 
Kuntić, obojica su ponudili dosta više, međutim, ponuda gospodina Kuntića je bila povoljnija, mada je 
na 4 rate, platili su svoju jamčevinu, pri potpisivanju ugovora navest ću da se uračunava jamčevina, 
mora platiti ostatak, bianco zadužnicu na puni iznos, svako zakašnjenje je neka zatezna kamata, dok ne 
isplati nema prebacivanja na njega tako da ćemo se kompletno osigurati dok on ne isplati puni iznos.  
Gospodin Čuljak: kolika je bila prva ponuda? 
Pročelnica: 152 tisuće.  
Gospodin Čuljak: zašto se ide na rate ako možemo dobiti gotovinu? 
Pročelnica: zato što nije hitno, u Odluci o raspolaganju nekretninama predviđena je obročna isplata. 
Gospodin Čuljak: ??? 
Pročelnica: kad ideš na rate, izlaziš u susret ljudima, da se svi mogu javiti, a osigurat ćeš se. Ako on ne 
plati jednu ili dvije rate, raskinut će se, raspisati ponovno natječaj, javit će se netko tko će moći.  
Gospodin Čuljak: i opet imamo problem. Dobili smo, kako ste rekli, u startu više od očekivanog i od 
jednog i drugog, sad ovo na rate čekamo godinu dana, a ovako dobijemo gotovinu.  
Pročelnica: doći će sad opet natječaj i opet ćeš dati mogućnost na rate, ulažeš u stambeno servisnu zonu, 
dat ćeš mogućnost isplate na rate jer ne mogu svi ljudima odjednom platiti gotovinu. Izlaziš u susret 
mladim bračnim parovima, ne mogu svi odjednom platiti. Daješ im na 2 godine, osiguraš ugovor. 
Stambeno servisna zona iduća točka, isto ide na rate.  Ponavljam, Odluka o raspolaganju nekretninama 
iz 2019. godine nudi mogućnost obročne otplate, znači kad se raspisuje natječaj za prodaju nekretnine, 
postoji šansa jednokratne isplate, postoji šansa obročne otplate.  
Gospodin Pap: nadovezao bih se samo, hvala Darku što je izašao s tim, razlika 5 tisuća kuna s tim da 
je stric susjed ?? 
Načelnik: onda ćemo za stambeno servisnu zonu staviti gotovinsko plaćanje, tko ima, ima, eto. 
Gospodin Čuljak: dobro, možda nisu tu uvjeti dobro definirani. 
Načelnik: odluka nije dobro definirana, nismo trebali donositi takvu odluku 2019. godine da ćemo 
prodaju nekretnina dati na rate. 
Gospođa Popović: mi smo mogli u natječaju staviti to, ne samo za ovaj natječaj nego bilo koji, nije 
ključan samo novac, po meni, zadnja je naša odluka, upišemo tko je najbolji ponuditelj, bilo to na rate, 
bilo gotovina, za više novaca, manje novaca, za kvalitetniju uslugu itd.,  na nama je ta odluka, a natječaj 
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mora biti raspisan tako da je pristupačan svima, a mi moramo odlučiti u kojem trenutku je nama bitna 
gotovina ili nije, e sad, radi čega je bitno je li čestica spojena ili nije... 
Gospođa Wild: odbor se sastao, takva odluka je donesena i to je to, može se ako ima pravo žaliti ili 
nema, ali tu se nema što više raspravljati.  
Gospodin Mrkonjić: osnovni kriterij je najviša cijena, ovo su načini plaćanja, nije nešto što daje 
prednost, ako smo stavili način plaćanja gotovina ili rate, to ne umanjuje vrijednost.  
Gospođa Wild: ne možete staviti gotovina, ako postoji mogućnost na rate. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju 
nekretnine k.o. Marinci na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 9. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine k. o. Nuštar 
 
Gospodin Mrkonjić: evo prema otvorenom natječaju za prodaju čestica u stambeno servisnoj zoni, 
14.05. na natječaj se javila tvrtka Superior Logistic iz Vinkovaca, oni su dobili franšizu za paketnu 
dostavu GLS, prošlih godinu dana stavili su firmu na noge, 15 radnika, sada su zainteresirani za ove 
dvije čestice 26 i 27, površine 1908 i 1910 m. Vrijednost njihova procijenjena je 330.331,00 eur odnosno 
prema odluci koju smo izradili oni bi trebali dati 10.636,00 eura jer bi se nekih 65% umanjila vrijednost. 
Po osnovu broja zaposlenih dostavili su da imaju 15 radnika s biroa, vrsta djelatnosti je uslužna, dostavili 
su troškovnik, 2018. godine je tvrtka utemeljena, relativno je jednostavna građevina, kombinacija 
montažnog s više ulaza. Paketi se tovare u 15 dostavnih vozila. To bi bio početak zaživljavanja naše 
stambeno servisne zone. Pregledana je dokumentacija i Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda 
pravovaljana, na vama je sada da donesete odluku o prodaji. 
Gospodin Čuljak: razgovarali smo o tome i bilo je riječi da treba krenuti što prije s tim, nemamo što 
odugovlačiti. 
Gospodin Žeko: jeste možda razgovarali o zaposlenju stanovika Općine Nuštar? 
Načelnik: trenutno radi već 6, 7 ljudi. 
Gospodin Mrkonjić: neki su i odustajali, vjerojatno će ih biti i sljedeće popunjavanje, jednostavnije je, 
manji su troškovi dolaska na posao.  
Načelnik: nadopunit ću, neke stvari koje smo stavili u samom natječaju, da on dobiva popust ako je 
firma registrirana na području Općine Nuštar. Firma trenutno nije registrirana, kad donesemo odluku 
onda ćemo firmu registrirati na području Općine Nuštar.  
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje  Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju 
nekretnine k. o. Nuštar na glasovanje: 
 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
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Točka 10. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s 
prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak:: mislim da je ovo prvi put da idemo s konkretnim davanjem novčane 
potpore roditeljima naših đaka. 
Gospođa Wild: bilo je više puta. 
Gospodin Novak: nisam bio u Vijeću pa se ne sjećam. Sve je opisano što treba dostaviti. 
Gospodin Žeko: čim se radi o djeci i pomoći, podržavam. Ovakvu sličnu odluku možemo donijeti za 
sportaše. 
Pročelnica: možemo otvoriti javni poziv koji će stalno biti otvoren i samo pravilnik. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za 
učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021. na 
glasovanje: 
 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
 
 
 
Točka 11. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta ''Berića plac'' – Marinci 
 
Gospođa Popović: zanima me konkretno, je li rađena neka analiza, u zadnje vrijeme kakva je situacija, 
kakav je plan...? 
Načelnik: za Berićev plac nije rađena analia, garantirali su da će voda iz bunara biti pitka dok se ne 
provede revitalizacija zdenca, dok se ne provede spojni cjevovod. Nadam se da će 01.01. i Marinčani 
piti pitku i zdravu vodu iz Sikirevaca iz regionalnog vodovoda. Ispitivanje arsena nije bilo, odnosno 
možda je i bilo, kada se obratimo njima, kažu da je to sve u dozvoljenim količinama, jedan gospodin mi 
je donio, ima te neke filtere koji stoje kod sata pa sam uzeo filter i odnio ga u vodovod jer mi je bio 
smeđe boje, dozvoljena je koncentracija željeza.  Sve je u granicama normale.  
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta ''Berića 
plac'' – Marinci na glasovanje: 
 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
 
Točka 12. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 31.06. 2020. godine s 
prijedlogom Zaključka o usvajanju 
 
Načelnik: polugodišnje izvješće, skraćena verzija aktualnog sata, znači sve ono što sam u 6 mjeseci 
govorio u aktualnom satu, sada sam samo skraćeno i umanjeno napravio u Izvješću. Svi ste uglavnom 
upoznati s ovim osim naših novih/starih vijećnika, gđe Mesić i gđe Popović. 
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Gospodin Pap: čitao sam ovo pa taj Wi-Fi, što je s Marincima, ponovno? Tamo nema veze s vezom s 
internetom, nemamo čak ni u kući dobar internet. I Lag-Srijem, mi plaćamo članstvo tamo, prijavljuju 
li oni Općinu na svoje projekte ili netko drugi? 
Načelnik: Lag-Srijem nas obavještava, plaćamo članarinu. Onaj projekt što sam rekao da je prošao, 
nogometno igralište na Mlačugama gdje ćemo dobiti 470 tisuća kuna, samo čekamo odluku Agencije. 
Lag nas obavještava kroz mailove i svi OPG-ovi se mogu uključiti u LAG, ali kroz članarinu. Mislim, 
ali ne mogu sa sigurnošću reći, jedan OPG-ovac je u izvršnom tijelu LAG-a, gospodin Šarčević Božidar, 
sa svojim OPG-om je ušao u LAG-Srijem. Što se interneta tiče, antena je naređena na zgradi mjesnog 
odbora, nitko mi se nije požalio da ne radi, ali vjerojatno ne radi dok kažeš da kućni internet ne radi, to 
ćemo provjeriti s izvođačem radova, odnosno neka on vidi sa HT-om. 
Gospodin Žeko: zamjeram predsjedniku Vijeća, izvješće načelnika ima težinu, mora ići malo naprijed, 
ali dobro. A drugo, provedena anketa u naselju Cerić, za vrtić koji bi bio samoodrživ, što znači to, sam 
sebe financira? 
Načelnik: neće biti da sam sebe financira nego neće biti troškova toliko koliko ima do sada u vrtiću, 
znači vrtić niskoenergetski sa solarnim pločama gdje bi išlo grijanje preko solara, itd. 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak: daje Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 
31.06. 2020. godine s prijedlogom Zaključka o usvajanju na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:15 sati 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 i 
Glasniku Općine Nuštar. 
 
 
Zapisničar        Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Maja Matijašević, mag. iur.        Dario Novak 
 
 
 
_________________________      ______________________ 
 
 


