KLASA: 008-01/18-02/247
URBROJ: 2188/07-18-02/03
Nuštar, 15. prosinca 2018. godine
ZAPISNIK
s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 15. prosinca 2018. godine s početkom u 17.00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom,
KLASA: 008-01/18-02/ URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 10. prosinca 2018. godine.
Sjednici su nazočili:
1. ZDRAVKO SESAR
2. DARKO ČULJAK
3. JOSIP PAP
4. DARIO NOVAK
5. HRVOJE PERIŠA
6. MATEJ VRSELJA
7. IVAN ŽEKO
8. NEDELJKO MUDNIĆ
9. KLAUDIJA WILD
10. TOMISLAV VELIĆ
11. IVAN MILIĆ
12. MARINKO SUTON
13. KATARINA POPOVIĆ
14. JOSIP SREDNOSELEC
15. IVICA GILJA
Sjednici nije nazočio: DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik Općinskog načelnika Općine Nuštar
Osim vjećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – Općinski načelnik Općine Nuštar,
2. JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno – financijske poslove u Općini Nuštar
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur.
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Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike,
predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik sa 17. sjednice na raspravu.
Gospodin Gilja: pozdravljam prigovore gospodina Žeke koje je podnio na prošloj sjednici vezano za
dodjelu nagrada i poslove Vijeća.
Gospodin Velić: ako može biti praksa nakon prebrojavanja glasova da se jasno i glasno kaže rezultat.
Gospodin Žeko: molio bih da se za amandmane Poslovnika provjeri u Ministarstvu uprave.
Pročelnica: Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi je uređeno da se opće akte:
proračun, statut, godišnje izvješće o proračunu... donosi kvalificiranom većinom, ostala pitanja
uređuju se Poslovnikom, našim Poslovnikom je propisano da kvalificiranom većinom Općinsko vijeće
donosi osim akata navedenih u Zakonu i Poslovnik, analogno tome, a i iz razgovora sa službenicom iz
Ministarstva uprave zaduženom za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kvalificiranom većinom
se odlučuje i o svim izmjenama i dopunama navedenih općih akata.
Predsjednik vijeća daje zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje
''ZA'' – 15
''PROTIV'' – 0
Zapisnik je usvojen jednoglasno.
Predsjednik vijeća uvrštava još dvije točke kao dopunu dnevnog reda:
20. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2018./2019.
21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje
''ZA'' – 15
''PROTIV'' – 0
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Prihvaćeni dnevni red glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Aktualni sat
Proračun Općine Nuštar za 2019. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu
Odluka o utrošku sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
2019. godinu
Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu za redovito
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Nuštar
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
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9. Program javnih potreba u športu za 2019. godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
11. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2019. godinu
12. Socijalni plan Općine Nuštar za 2019. godinu
13. Analiza stanja sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj CZ i Godišnji plan
razvoja sustava CZ
14. Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu
15. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu
16. Odluka o financiranju Gradskog crvenog križa Vinkovci
17. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.
godine
18. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Općini Nuštar
19. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada
20. Prijedlog odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2018./2019.
21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Točka 1. Aktualni sat
Načelnik: prošli smo na prijavljenom natječaju za wi fi s 15.000,00 eura, potpisali smo ugovor s
Vinkovačkim vodovodom za buster. U razgovoru s Vinkovačkim vodovodom stavljeno je u plan
rada za 2019. god. koji oni dostavljaju Hrvatskim vodama - Regionalni vodovod Nuštar - Marinci
4.000.000,00 kn, vodosprema Nuštar 1.000.000,00 kn, izrada projektne dokumentacije za
aglomeraciju Nuštar-Cerić-Marinci 2.900.000,00 kn, izgradnja iste aglomeracije 10.500.000,00 kn,
rekonstrukcija vodovodne mreže u Nuštru 7.400.000,00 kn, izrada projektne dokumentacije za
dogradnju i rekonstrukciju mreže 1.100.000,00 kn i dogradnja rekonstrukcije mreže u sva tri
mjesta 27.000.000,00 kn. U postupku smo objave natječaja za Izmjene prostornoga plana Općine
koji smo dobili na natječaju Agencije za poljoprivredno zemljište na mjeru 7.1. U Marincima je bio
javni uvid za parcelaciju zemljišta za brzu cestu Vinkovci-Vukovar, isti uvid bio je i u Nuštru prije
dva dana. Načelnici Cerne i Andrijaševaca su izveli procjenitelje za Valpariju za Biograd,
procjenjena vrijednost i jedne i druge nekretnine 1.900.00,00 kn, nadam se da ćemo do sljedeće
sjednice dobiti službeni zapisnik javnoga bilježnika gdje se moramo očitovati jesmo li za da ostane
u našem vlasništvu, za otkup ili za prodaju. Započeti radovi na dječjem vrtiću i na reciklažnom su
u zastoju zbog vremenskih uvjeta, pripremili smo zahtjeve Ministarstvu da nam produže rokove.
Na Ministarstvu demografije smo prošli i krenuli u izgradnju vrtića, izašla je mjera 7.4.1. prijavili
smo se za opremanje nutarnje i vanjsko, dobili smo da smo prošli administrativnu provjeru 75
bodova i najvjerojatnije prolazimo s 1.700.000,00 kn na opremanju za dječji vrtić.
Gospodin Gilja: Znate da je čestica na kojoj je recikalžno dvorište bilo vlasništvo „Sokola“ Nuštar,
koji je bez ijedne kune ustupio česticu Općini Nuštar, a „Sokol“ je zauzvrat krenuo raditi lovački
dom na Mlaci i dogovor je bio da će Općina uložiti da se projekt Mlaka završi, nisam vidio nijednu
stavku u proračunu predviđenu za tu priču. Mislim da bi bilo dobro da se taj projekt završi.
Načelnik: ja sam za to, neka naprave dopis prema Općini.
Gospodin Mudnić: cesta Mesorad i parking groblje?
Načelnik: cesta Mesorad - proveden natječaj, potpisan ugovor s „Djelatnikom“, čim dozvole
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vremenski uvjeti ide se raditi, parking groblje – geodeti izašli, napravili snimak, radi se projektna
dokumentacija, ide u pripremu.
Gospodin Srednoselec: koliko je koštao spomenik obrani Nuštra i trg?
Načelnik: spomenik s postoljem 70.000,00 kn, izgradnja trga 110.000,00 kn, 6 lampi – 15.000,00
kn, 5 klupa – 14.000,00 kn, info pult 35.000,00 kn, nije postavljeno još, čeka se monitor i
priključak struje 20.000,00 kn. Sam spomenik i izrada zemljanih radova... 170.000,00/180.000,00
kn.
Gospođa Popović: ima li promjena što se tiče uprave/direktora Monosteriuma?
Načelnik: Ne znam je li na poslu ili nije, ne idem svaki dan tamo, neki dan je bila inspekcija iz
carine, bio sam tamo i Slaven i Kruno su bili.
Točka 2. Proračun Općine Nuštar za 2019. godinu
Predsjednik vijeća: dao bih riječ predsjedniku Odbora za proračun i financije Darku Čuljku
Gospodin Čuljak: Održao se sastanak Odbora za financije, usuglasili smo se i podržavamo Prijedlog
proračuna Općine Nuštar za 2019. god.
Načelnik: Proračun je 70% zadan, obuhvatili smo sve što mislimo da ćemo moći napraviti, radit ćemo
projekte, pokušat ćemo financirati preko ministarstava, preko EU.
Gospodin Milić: betoniranje staza za ovu godinu bilo 350.000,00 kn, a za sljedeću 250.000,00?
Gospodin Ivanković: 250.000,00 + 100.000,00 – asfaltiranje
Gospodin Žeko: proračun za sljedeću godinu mi se čini bolji nego za ovu, pozdravljam socijalni dio,
razvojni ne može ni biti, mi moramo što prije osposobiti tu zonu. Podigao sam stavku prihodovne
strane poreza na dohodak za 1.200.000,00 kn. Namjenio sam to izgradnji nogometnog stadiona NK
„Nosteria“ jer je u 2014., 2015., 2016. i 2017. god. u prosjeku suficit proračuna bio 1.500.000,00 kn, iz
te osnove možemo taj dio utrošiti. Intelektualne usluge sam smanjio, to je previše. Spomenici za
2019. god. planirano 100.000,00 kn?
Načelnik: kada se radio spomenik obrani Nuštra došla je inicijatva mještana „I opet Nuštar“ s
pitanjem postoji li opcija da se uvrsti u proračun iduće godine stavka „izgradnja spomenika hrvatskim
braniteljima“? Rekao sam da postoji. Drugo je bista Franje Tuđmana na trgu preko puta Općine.
Gospodin Želo: izgradnja dječjeg igrališta 900.000,00 kn za 2019. god.?
Načelnik: izgradnja dječjih igrališta je predviđena stavka, pokušat ćemo se natjecati na Fondovima.
Igralište koje podliježe standardima je 250.000,00 kn.
AMANDMANI NA PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR ZA 2019. GODINU:
Amandman vijećnika (NL) Josipa Papa – Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Gospodin Pap: nadam se da ste ga svi pročitali, novac bi bio uzet na način da se ono što se od
poljoprivrede dobije ponovno vrati u poljoprivredu, program bi išao po principu kako su već neki
radili, na provjeren način.
Načelnik: prijedlog dobar, ali ne može ići iz ove stavke, Zakon o poljoprivrednom zemljištu kaže:
„prihodi JLIRS namjenjeni su isključivo za Programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta za
podmirenje troškova.“
Gospodin Gilja: amandman je dobar, uvijek sam za podržavanje malih OPG-a, ali za ovako opširan
amandman nisam.
Gospodin Velić: amandman je fantastičan, to je razvojni amandman.
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Načelnik: Josip je jučer predao amandman, ja jesam za, mi imamo stavku u proračnu 100.000,00 kn
pomoć poljoprivrednicima i to može ići na tu stavku, napravit ćemo rebalans pa ćemo prebaciti
sredstva na to, neka se donese Pravilnik.
Vijećnik Josip Pap je povukao amandman.
Amandman broj 1/18 vijećnika (NL) Darka Čuljka – Pomoć mladim obiteljima kod kupovine
obiteljske kuće na području Općine Nuštar, prijedlog 20.000,00 kuna po obitelji
Gospodin Čuljak: S obzirom da smo povukli novce iz EU fondova za sufinanciranje vrtića, tu nam je
ostalo novaca, ja bih s tog konta da se otvori novi konto za pomoć mladim obiteljima kod kupovine
obiteljske kuće na području Općine Nuštar, prijedlog je 20.000,00 kn po obitelji.
Načelnik: dobar prijedlog, napraviti Pravilnik kojim ćemo obitelj koja dobije ta sredstva uvjetovati da
bude prijavljena na toj adresi desetak godina.
Gospodin Gilja: amandman dobar, zanima me je li netko pokušao napraviti neku projekciju što bi to
moglo biti sljedeće godine u financijama? Možemo pomoći mladim obiteljima jednokratno, ali ako je
teret za Općinu možemo ići i na komunalije, 5, 10 godina. HDZ podržava amandman i glasat će za
njega.
Predsjednik vijeća daje amandman broj 1/18 vijećnika Darka Čuljka na glasovanje
''ZA'' – 15
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Amandman je usvojen jednoglasno.
Amandman broj 1/18 vijećnika HSLS-a Ivana Žeke – Izgradnja ŠRC Dvorac
Gospodin Žeko: amandman je težak 1.200.000,00 kn, radi se o nogometnom stadionu NK „Nosteria“
iz Nuštra, zaslužujemo jedno igralište, tamo je 150/200 djece, sve dozvole postoje, provjerio sam u
Urbanizmu, tražim podršku.
Gospodin Novak: napomena, nije stadion NK „Nosterie“ nego športsko-rekreacijski centar u planu su i
pomoćni tereni, bazen, za koju godinu prostor za dvoranu.
Načelnik: postojala je građevinska dozvola, gdje gradilište nikad nije bilo prijavljeno, građevinska je
bila ishođena na golom terenu i krenulo se u izgradnju terena, sam teren je ušao u objekt , kod
osvježavanja projekta ili smo morali micati teren ili objekt, bojim se ako počnemo s izgradnjom da
nećemo moći aplicirati na natječaj. Ova sredstva ne mogu ići iz prihodovne strane ako možete reći iz
kojih bi stavki uzeli?
Gospodin Žeko: održavanje nerazvrstanih cesta 800.000,00 kn tu i dodatna ulaganja u građevinskim
objektima 200.000,00 kn evo te dvije stavke.
Gospodin Velić: nepojmljivo mi je da je amandman gospodina Papa koji je razvojni bude povučen, a
amandman „kruha i igara“ koji je za razvijene općine prođe, zbog toga ga neću podržati. Žalim zbog
amandmana gospodina Papa koji je povučen i čestItam gospodinu Čuljku na izvrsnom amandmanu.
Gospodin Gilja: načelno smo za izgradnju stadiona, ali na ovom amandmanu će HDZ biti suzdržan.
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Predsjednik vijeća daje amandman broj 1/18 vijećnika Ivana Žeke-Izgradnja ŠRC Dvorac na
glasovanje
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 7
Amandman broj 1/18 je usvojen većinom glasova svih vijećnika.
Amandman broj 2/18 vijećnika HSLS-a Ivana Žeke – Pješačke staze u sva tri naselja s naglaskom na
Ulicu Dvanaest redarstvenika
Gospodin Žeko: pješačke staze su stradale u domovinskom ratu, ljudi iz moje ulice Dvanaest
redarstvenika su me pitali, mi nemamo pješačku stazu, intelektualne usluge idu u nebo - 845.000,00
kn, promjena 200.000,00 kn, novi plan 645.000.00 kn to je dovoljno, mislim na sva tri naselja.
Načelnik: Svi projekti koje radimo su uvršteni u te intelektualne usluge, kao i projektne
dokumentacije za aglomaraciju i rekonstrukciju i dogradnju mreže. Ulica Dvanaest redarstvenika je
vlasništvo Hrvatskih željeznica i tamo nema mjesta za pješačku stazu, 250.000,00 kn je predviđeno za
betoniranje staza, za tri sela malo, neka ide na glasovanje, ali da se ne veže za Ulicu Dvanaest
redarstvenika.
Gospodin Gilja: staze su potrebne u sva tri naselja, HDZ će glasovati za amandman.
Predsjednik vijeća daje amandman broj 2/18 vijećnika Ivana Žeke na glasovanje
''ZA'' – 14
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1
Amandman je usvojen većinom glasova svih vijećnika.
Amandman broj 3/18 vijećnika HSLS-a Ivana Žeke – Postavljanje stubova odnosno led rasvjete u
Ulici Dvanaest redarstvenika
Gospodin Žeko: opet se radi o mojoj ulici u kojoj je mrkli mrak,postoji javna rasvjeta gdje uopće nije
promijenjena led rasvjeta, postoji li mogućnost da se tamo postave stupovi? Ako ne može, ja ću ga
povući.
Načelnik: ima rasvjete, ali su kuće uvučene i rasvjeta je stavljena na objekte. Imamo stavku za
proširenje mreže, ali cesta je vlasništvo HŽ-a.
Gospodin Gilja: HDZ će podržati ovaj amandman.
Vijećnik Ivan Žeko je povukao amandman broj 3/18.
Amandman broj 4/18 vijećnika HSLS-a Ivana Žeke – Prijedlog isplate božićnice umirovljenicima u
iznosu od 500.00 kuna s mogućnošću korekcije s obzirom na broj prijavljenih
Gospodin Žeko: umirovljenici teško žive, tu je nova stavka božićnica za umirovljenike, plan za 2019.
god. 200.000,00 kn, ako možemo to izdvojiti.
Načelnik: ja sam za sve vrste pomoći, bojim se da će 200.000,00 kn biti malo, ne znamo broj
umirovljenika. Ja sam za, neka ide na glasovanje, ali da se napravi Pravilnik jer s božićnicom od
500,00 kn otići ćemo na jako veliki iznos.
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Gospodin Srednoselec: treba paziti kod isplate božićnica, jer je masa umirovljenika nastradala zbog
150,00 kn, prešlo im je limit i morali su plaćati participaciju.
Gospodin Gilja: podržavamo ovaj amandman, božićnica ne mora ići u novcu, može ići u bonu ili
poklonu.
Načelnik: odričem se kupnje automobila s naglaskom da se načelnik odrekao kupnje automobila za
umirovljenike.
Predsjednik vijeća daje amandman broj 4/18 vijećnika Ivana Žeke na glasovanje
''ZA'' – 15
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Amandman usvojen jednoglasno.
Vijećnik Marinko Suton je napustio sjednicu u 19.30 sati.
Točka 2. Proračun Općine Nuštar za 2019. godinu
Predsjednik vijeća daje Proračun Općine Nuštar za 2019. godinu na glasovanje
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 1
''SUZDRŽANI'' – 5
Proračun je usvojen većinom glasova svih vijećnika.
Vijećnik Ivica Gilja je napustio sjednicu u 19.40 sati.
Točka 3. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu
''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 4
Odluka je usvojena većinom glasova svih vijećnika.
Točka 4. Odluka o utrošku sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
za 2019. godinu
''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 4
Odluka je usvojena većinom glasova svih vijećnika.
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Točka 5. Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva
''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 3
Odluka je usvojena većinom glasova svih vijećnika.
Točka 6. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu za
redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeća
Općine Nuštar
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2
Odluka je usvojena većinom glasova svih vijećnika.
Točka 7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 2
Program je usvojen većinom glasova svih vijećnika.
Točka 8. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Program je usvojen jednoglasno.
Točka 9. Program javnih potreba u športu za 2019. godinu
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Program je usvojen jednoglasno.
Točka 10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
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Program je usvojen jednoglasno.
Točka 11. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2019. godinu
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Program je usvojen jednoglasno.
Točka 12. Socijalni plan Općine Nuštar za 2019. godinu
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1
Socijalni plan je usvojen većinom glasova svih vijećnika.
Točka 13. Analiza stanja sustva civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj CZ i Godišnji plan
razvoja sustava CZ
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Točka je usvojena jednoglasno.
Točka 14. Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu
Gospodin Žeko: radostan sam što smo povećali izvorne prihode Općine za 4.500.000,00 kn, a tužan
sam što smo toliko veliki rebalans morali raditi, a mi te stavke nećemo moći potrošiti do kraja godine.
Iako sam našao par zamjerki, meni je to puno u rebalansu, ali podržat ću točku.
''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 4
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu su usvojene su većinom glasova svih vijećnika.

Točka 15. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu
''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 4
Odluka je usvojena većinom glasova svih vijećnika.
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Točka 16. Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 17. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. 2018. do 30.06.2018.
godine
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 1
''SUZDRŽANI'' – 4
Izvješće je usvojeno većinom glasova svih vijećnika.
Točka 18. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Općini Nuštar
Načelnik: bili smo obvezni po Zakonu donijeti taj Pravilnik i ranije, nikad se nije donio, sad smo ga
stavili kao točku dnevnog reda da napravimo to ocjenjivanje službenika i namještenika koje će
provoditi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, ona za njih, a ja za nju.
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika je usvojen jednoglasno.
Točka 19. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 20. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2018./2019.
Načelnik: prijavilo se 85 studenata, na vama je da donesete Odluku koji iznos stipendije će biti kako bi
mogli raspisati natječaj.
Gospođa Wild: od tih 85 studenata sigurno neki otpadaju budući su već dobili STEM ili državnu
stpendiju. Ima općina koje daju 700,00 kn za sve redovne studente od 1. do 6. godine.
Načelnik: predlažem iznos od 700,00 kn
Predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu
2018./2019. u iznosu od 700,00 kuna na glasovanje
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''ZA'' – 6
''PROTIV'' – 7
''SUZDRŽANI'' – 0
Prijedlog Odluke nije usvojen.
Predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu
2018./2019. u iznosu od 800,00 kuna na glasovanje
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 7
''SUZDRŽANI'' – 0
Prijedlog Odluke je usvojen većinom glasova.
Točka 21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Načelnik: radi se o česticama koje su s desne strane prema Vinkovcima, k.č. 1784. i 1785. Grad
Vinkovci nema s tim ništa, investitor su Hrvatske ceste. Čuli smo se s Hrvatskim cestama, oni se
ispričavaju, dobili ste dopis, čestice i dalje ostaju u vlasništvu Općine Nuštar samo se skida status
javnog dobra.
''ZA'' – 13
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Sjednica je završila u 20.30 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.

Zapisničar
Ana Papac, dipl. iur.
_____________________

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak
_______________________
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