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KLASA: 008-01/19-02/31-1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. ožujka 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 29. ožujka 2019. godine s početkom u 19.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, 
Pozivom, KLASA: 008-01/19-02/30 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 26. ožujka 2019. 
godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. DARKO ČULJAK 
2. JOSIP PAP 
3. DARIO NOVAK 
4. MARTINA JOZIĆ 
5. MATEJ VRSELJA 
6. IVAN MILIĆ 
7. KLAUDIJA WILD 
8. IVAN ŽEKO 
9. MARINKO SUTON 
10. NEDELJKO MUDNIĆ 

 
Sjednici nisu nazočiili:  

1. ZDRAVKO SESAR 
2. KATARINA POPOVIĆ 
3. IVICA GILJA 
4. TOMISLAV VELIĆ 
5. JOSIP SREDNOSELEC 
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Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik općinskog načelnika Općine Nuštar 
 
Sjednici nazočni: Jasna Zovko – ravnateljica Predškolske ustanove “Vrtuljak” 
                             Josip Ivanković – referent za računovodstveno-financijske poslove 
                               Željko Stanković – zainteresirana javnost 
 
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur. 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne 
vijećnike, predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s 22. sjednice na 
raspravu. 
 
Gospođa Wild: S obzirom da nisam bila na prošloj sjednici, a vidim da se u zapisniku 
spominje rad mjesnih odbora, ja sam bila zapisničar u MO Nuštar. Ne znam kako načelnik 
nije dobio nijedan zapisnik, ja sam uredno sve zapisnike pisala, printala. Zadnja sjednica je 
bila 02.02.2017. godine. MO Nuštar je uputio tri dopisa načelniku Općine Nuštar, zadnji 
dopis koji je išao prema načelniku Općine Nuštar i Općinskom vijeću bio je 11.11.2016. 
godine, ne znam je li taj dopis bio na vijeću ili nije, imali smo i jedan članak koji smo htjeli da 
se objavi u Glasniku koji nije objavljen. Radilo se, zašto nisu dobiveni zapisnici ili jesu, ne 
ulazim u taj dio. Predsjednik MO je od mene uredno dobivao zapisnike. Bila sam dio te radne 
skupine i dok smo se sastajali bilo je konstruktivno, a u daljnji tijek odvijanja ne bih htjela 
ulaziti. 
Predsjednik vijeća: na prošloj sjednici načelnik i gospodin Žeko su i rekli da je do toga 
datuma bilo sastanaka MO. 
Gospodin Žeko: pozdravljam sve nazočne, zapisnik je korektan, podržat ću ga. Međutim na 
ovom Pozivu piše: molimo Vašu nazočnost u slučaju spriječenosti ispričati na telefon: 
032/388-921. Predložio bih da se u zapisnik uvede je li vijećnik ispričao ili nije svoju 
nazočnost. Gospodin Stanković ima više sjednica nego pojedini vijećnici, to je nedopustivo. 
Čak bih predložio sankcije za nedolazak, ako nije bio na sjednici, nije se ispričao neće mu se 
isplatiti naknada. 
Predsjednik vijeća: gospodin Sesar i gospođa Katarina su se ispričali, gospodin Velić je rekao 
da će doći, možda će kasniti, prošlu sjednicu se ispričala gospođa Wild. 
Gospodin Suton: kad ne dođem na sjednicu isključivi razlog su monolozi gospodina Žeke 
koje ja ne mogu slušati i nemam se namjeru nikome javiti ni obrazložiti nedolazak, ako ćete 
ukinuti naknadu, ukinite. 
Gospodin Žeko: samo sam rekao da se upiše tko se ispričao ili nije, a vi ako ne žete slušati 
izađite napolje. 
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Predsjednik vijeća daje zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća na  glasovanje: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

 
                                                 Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Nuštar za razdoblje 01.07.2018.-31.12.2018. godine 
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ za 

razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine 
4. Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja suvlasničkim dijelom Općine Nuštar na 

nekretninama u k.o. Savudrija i k.o. Biograd na Moru te suvlasničkim udjelima u 
Trgovačkim društvima Novosti d.o.o. Polet d.o.o.,  GTG Vinkovci d.o.o. i Vinkovački 
vodovod i kanalizacija d.o.o. 

5. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar 
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Nuštar za 2018. godinu 
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u 

športu na području Općine Nuštar u 2018. godini 
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u 

kulturi Općine Nuštar za 2018. godinu 
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa Plana rasporeda 

financijskih sredstava za DVD s područja Općine 
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o financiranju 

Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog  programa za 2018. 

godinu 
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesija 
za ribnjake za 2018. godinu 
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13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o raspoređivanju sredstava iz Proračuna 
Općine Nuštar za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Nuštar za 2018. godinu 

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u općini Nuštar za 2018. godinu 

16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2018. godinu 

 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Načelnik: ispravio bih Klaudiju, zadnje 2 godine, znači od lokalnih izbora se MO nije sastao. 
Završena je cesta prema Meso-radu u Ceriću, danas smo podijelili naknade novorođenčadi 
njih osam. Javila nam se iz Akademije za umjetnost i kulturu gospođa Jasminka Majcer 
Sabljak koja ide u istraživanje obitelji Khuen u Austriju. Danas je išla razgledavati dvorac 
odnosno groblje kako bi mogla pokazati te slike obitelji, gdje će dobiti na uvid njihove stare 
dokumente od dvorca koje će ona presnimiti i napraviti brošuru koju će dostaviti Općini, od 
nas je tražila da joj platimo troškove putovanja. Sastao se Odbor za pružni prijelaz, 
dogovoreno je da zovemo predstavnike HŽ infrastrukture i Ministarstva prometa da dođu kod 
nas i da vidimo problem. Građevinska dozvola nije ishođena, samo lokacijska. U kontaktu 
smo s katastrom i gruntovnicom, po njihovoj priči to se još uvijek može ispraviti. Svi voditelji 
većih projekata kažu da se projekt uvijek može izmijeniti bez obzira u kojoj je fazi. 
Gospodin Žeko: upozorio sam vas na onu granu na tovarištu, nije ništa rađeno, jako je opasna. 
Tamo je i hrast na kojemu ima jedna velika grana koja se odvojila od stabla i leži prema cesti 
pa bi bilo dobro to riješiti. 
Načelnik: jutro poslije vijeća sam prenio komunalnom redaru za ovo prvo drvo, otišao je 
vidjeti, ali vjerujte u Monsteriumu rade 4 djelatnika, svih ovih dana su bili u pogonu, nisu 
stigli, ako je to tako morat ćemo obavijestiti cvjećarstvo da ga odsjeku, u ponedjeljak 
učinjeno. 
Gospodin Čuljak: kada će se završiti asfalt do Meso-rada, druga strana? 
Načelnik: rečeno je da će asfalt ići samo do Meso-rada, nije bilo ni govora od Meso-rada. 
Gospodin Miličević je odabrao da ide ta strana, mjernik je izašao, napravio geodetski 
elaborat, izasvaltirala se ta druga strana, gospodin Sučić je prigovorio zašto nije s njegove 
strane. Možemo to predvidjeti u Proračunu za iduću godinu iako je nasut kamen na tu leniju. 
Gospodin Suton napustio sjednicu u 19.30 sati. 

Točka 2. Odluka o usvajanju  Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za 
razdoblje 01.07.2018.-31.12.2018. godine 

 
Načelnik: to je moje izvješće koje je prepisano sa svih aktualnih sati, ako sam nešto izostavio, 
oprostite, pitajte. 
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Gospodin Žeko: usporedio sam ovo izvješće s izvješćma  2017. i 2016. god. Ovo izvješće za 
2018. godinu je deblje nego ona oba. To je odraz toga da načelnik mora biti profesionalac. Je 
li moguće da je toliko loša suradnja sa županijom? Niste spomenuli da smo počeli radove na 
ŠRC Dvorcu u Nuštru. 
Načelnik: ne kažem da je moja suradnja s VSŽ loša, nego koordinacija nije bila ni s jednim 
načelnikom, jesam izostavio sam novce koji su predviđeni za ŠRC Dvorac, prihvaćam. 
Gospodin Milić: izrada projektne dokumentacije za Vinkovačku ulicu u Nuštru i za groblje u 
Ceriću, jel to riješeno? 
Načelnik: projekt se radi, skupljaju se suglasnosti JPT-a, kada se skupe za ono što treba 
građevinska dozvola ide se na građevinsku dozvolu što ne treba građevinska pokušat ćemo iz 
našeg Proračuna koliko se može, ostalo ćemo kandidirati na Fondove, na natječaje ako budu 
raspisani. Problem Vinkovačke ulice – stvorila se neka depresija, Vinkovački vodovod ne da 
da se prave spojni slivnici i da ta oborinska voda ide u kanalizaciju. Projektanti traže da se 
napravi ispitivanje tla, ako je pjeskovito, napravili bi drenažne jame u koje bi izvukli vodu. 
Gospodin Milić: za ugibalište autobusa u Marincima načelnik je rekao da nije dobro 
napravljeno. 
Načelnik: imaju 4 ugibališta u Marincima i nijedno se nije radilo s projektnom 
dokumentacijom, a kad se trebalo asfaltirati onda su iz Županijskih cesta rekli da nije po 
pravilima struke pa su se ugibališta proširivala, kada sam došao 2013. god. u Općinu išli smo 
na ishođenje projektne dokumentacije, građevinske dozvole i sad nažalost trebamo opet ići u 
izmjene jer nije dobro odrađeno. 
Gospodin Pap: kakva je to bila dokumentacija i Odluka da se radi bez ikakvih papira? Jel 
izvođač radova snosi odgovornost za svoj posao? 
Načelnik: ne znam jel bio natječaj ili ne. 
Gospodin Pap: piše u izvješću: „sufinanciran je rad Laga Srijem, tko pravi naše Općinske 
projekte, Lag Srijem ili netko drugi? 
Načelnik: ne, zavisi kako koji projekt, s Lag-om smo radili „Zaželi“. Financiranje Lag-a je 
15.000,00 kn na bazi godine, neke općine su povukle sredstva. Prije 20 dana je bio radni 
sastanak u Lovasu gdje je dogovoreno da će općinama koje nisu preko Lag-a povukle sredstva 
biti dozvoljeno da se kandidiraju za ovaj višak sredstava. Preko njih mogu ići i OPG-ovi. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 

 
''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 2 

 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
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Točka 3. Odluka o prihvaćanju  Izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ za razdoblje 
01.01.2018.-31.12.2018. godine 

 
 

Ravnateljica vrtića: pozdravljam sve prisutne, Izvješće je jednostavno napisano, ako vas što 
zanima pitajte. 
Gospodin Žeko: usporedio sam izvješća za 2016., 2017. i  2018. Ukupni prihodi i rashodi za 
2018. god. su u  minusu 44.000,00 kn, ali ste imali 116.000,00 kn od prošle godine pa je to u 
plusu, zašto toliki plus? Imam dva pitanja: Zašto su plaće otišle u nebo, 695.000,00 kn i gdje 
ćete utrošiti ovih 70.000,00 kn koje imate na računu u 2018. ? Ja ću prihvatiti izvješće. 
Ravnateljica vrtića: od Općine dobivamo 40.000,00 kn za plaće, naše plaće su 58.000,00 kn, s 
tim da imamo dva  nova zaposlena djelatnika, za jednoga smo dobili plaću, za drugoga nismo. 
Iz participacije za boravak djece moramo to podijeliti, troškovi života su narasli, u vrtiću 
kuhamo, tu idu i didaktička sredstva. Plaća je otišla gore po zakonu. Isplatila se uskrsnica, 
regres, jubilarna nagrada, naknada za prijevoz za službena putovanja bila je 264.000,00 kn, 
jedini seminar 1.200,00 kn za dvije osobe. Prošle godine se uzeo namještaj za treću skupinu 
koja se otvorila. Nisam nikada tražila sredstva od Općine nego koliko su nam davali, mislim 
da prošle godine nismo tražili ni za malu školu. Dogovorili smo se s načelnikom Općine 
Tordinci da njihova djeca, njih 9 idu kod nas u malu školu s tim da on sufinancira jedan dio 
po djetetu. 
Gospodin Žeko: tekuće donacije humanitarnim organizacijama, kome ste to donirali? 
Ravnateljica vrtića: Dječje selo „Lekenik“. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

 
Točka 4. Odluka o načinu raspolaganja suvlasničkim dijelom Općine Nuštar na 

nekretninama u k.o. Savudrija i k.o. Biograd na Moru te suvlasničkim udjelima u 
Trgovačkim društvima Novosti d.o.o., Polet d.o.o., GTG Vinkovci d.o.o. i Vinkovački 

vodovod i kanalizacija d.o.o. 
 

Načelnik: Općina Jankovci je zatražila da se napravi  uvid u nekretnine u Biogradu na Moru i 
u Savudriji, napravljena je procjena koju svi imate, 11 je suvlasnika. Općinsko vijeće mora 
donijeti Odluku što ćemo s tim česticama. Održana su tri sastanka, nijedna Općina ne želi 
ostati u suvlasništvu ako ostane suvlasništvo 11 Općina. Na sastanku u Ivankovu su se 
izjasnili, svi, svi žele izaći iz Savudrije, za Biograd su se odlučili Rokovci i Jankovci. Nisam 
otišao na sastanak jer nismo imali sjednicu Općinskog vijeća ni donijeli Odluku. Na sastanku 
u Nuštru sam rekao da bi Općina Nuštar ostala u jednom suvlasništvu, ali isto samo s dvije, tri 
Općine. Na sastanku u Nuštru su bili javni bilježnik i predstavnik Grada Vinkovaca. Grad 
Vinkovci traži da se izjasnimo za ostale suvlasničke dijelove koje imamo u trgovačkim 
društvima. U „Novostima“ smo suvlasnici s nekih 3% (38.700,00 kn), u „Poletu“ s 4,16% 
(959.200,00 kn), u GTG-u – 1,05 % (88.000,00 kn) i u Vinkovačkom vodovodu – 3,78 % 
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(11.858,000,00). Mi  i ostale općine nemamo nikakve koristi od toga. Sad se radi taj buster 
kod nas u Nuštru gdje će eliminirati bunar kod policije, spojit će Nuštar na regionalni 
vodovod, a Nuštar i Cerić će s tim busterom dobiti konstantan pritisak odnosno tlak vode 
jednak. Nadam se da će taj buster koristiti i za Marince kad dobiju regionalni vodovod, a u 
tom projektu za regionalni vodovod dobivamo i vodospremu. Mi taj buster plaćamo VVK 
najvjerojatnije 400.000,00 kn. 
Gospodin Žeko: ostavio bih Vodovod i jedno na moru, a ostalo na prodaju. 
Načelnik: u Savudriju treba uložiti najmanje 15.000.00,00 kn, imamo mi gdje ulagati u 
športsku dvoranu, a u Biogradu na Moru nema objekta, to je gola čestica. 
Gospodin Mudnić: to su ozbiljne investicije, mislim da mi to ne možemo, ja sam za prodaju. 
Gospodin Pap: ja sam isto za prodaju. 
Gospodin Mrkonjić: mislim da mi nismo pozavršavali sve ovdje da bi investirali 15.000.00,00 
kn u turizam, najpametniji bi po meni bio izlazak iz toga. 
  

 
Predsjednik vijeća daje 2. članak Odluke na glasovanje: 

 
Općina Nuštar će svoj suvlasnički dio 1/11 na nekretninama u naselju Valparija na području 

Grada Umaga i to k.č.br. 3/4, k.č.br. 4/1, k.č.br. 4/2 i k.č.br. 37/8 sve u k.o. Savudrija       
prodati. 

 
''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 1 
''SUZDRŽANI'' – 1 

 
Članak 2. Odluke je usvojen većinom glasova. 

 
 

Predsjednik vijeća daje članak 3. Odluke na glasovanje: 
 

Općina Nuštar će svoj suvlasnički dio 1/11 nekretnina na području Biograda na Moru i to na 
k.č.br. 3398/1, k.č.br. 3398/2, k.č.br. 3399 sve u k.o. Biograd na Moru  prodati. 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Članak 3. Odluke je usvojen jednoglasno. 

 
 

    Predsjednik vijeća daje članak 4. Odluke na glasovanje: 
 

Općina Nuštar će svoj suvlasnički dio u Trgovačkom društvu „Novosti“ Vinkovci d.o.o. 
prodati. 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 
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Članak 4. Odluke je usvojen jednoglasno. 

 
Predsjednik vijeća daje članak 5. Odluke na glasovanje: 

 
Općina Nuštar će svoj suvlasnički dio u Trgovačkom društvu „Polet“ Vinkovci d.o.o. prodati. 

 
''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Članak 5. Odluke je usvojen jednoglasno. 

 
 
 

Predsjednik vijeća daje članak 6. Odluke na glasovanje: 
 

Općina Nuštar će svoj suvlasnički dio u Trgovačkom društvu „GTG Vinkovci“ d.o.o. prodati: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Članak 6. Odluke je usvojen jednoglasno. 
 

 
Predsjednik vijeća daje članak 7. Odluke na glasovanje: 

 
Općina Nuštar će svoj suvlasnički dio u Trgovačkom društvu „Vinkovački vodovod i 

kanalizacija“ d.o.o. Vinkovci zadržati. 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Članak 7. Odluke je usvojen jednoglasno. 
 

 
Točka 5. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar 

 
Načelnik: na prošloj sjednici nije prošlo ukidanje MO, ovo je proceduralna točka nakon koje 
ide Odluka o raspisivanju izbora. 

 
                             Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 

 
''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 1 
''SUZDRŽANI'' – 0 
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Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
 

Točka 6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 
području Općine Nuštar za 2018. godinu 

 
Načelnik: ovo je izvješće koje moramo predati do 31.03.2019. god. Uredu državne uprave, 
odrađen je u suradnji s vinkovačkim Nevkošem d.o.o. 
Gospodin Žeko: stalno zagovaram da imamo komunalno poduzeće „Monosterium“, kada 
prođe ova koncesija. 
Načelnik: komunalni otpad se trenutno vozi u Petrovce. Komunalna firma da nama vozi 
otpad, pokupi otpad u dva dana. Vozit će otpad u Antunovac. Zaprimanje otpada će biti po kg, 
sad je odvoz 34,00 kn, za 10 godina će biti preko 100,00 kn. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

 
Točka 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u športu 

na području Općine Nuštar za 2018. godinu 
 

Gospodin Ivanković: izvješća moramo usvojiti do 31.03. 2019., načelnik daje izvješće, vi 
donosite Zaključak. Otvoren sam za pitanja. 
Gospođa Wild: Stolnoteniski klub „Nuštar“ čini mi se u odnosu na neke druge je dobio manje 
novaca, a postižu lijepe rezultate, okupljaju djecu, dobili su 15.000,00 kn. 
Načelnik: Stolnoteniski klub „Nuštar“ je unazad 3 godine dobivao 6.000,00 kn, zadnje 2 
godine im je povećano na 15.000,00, dobivaju i kombi na korištenje, ne rade samo oni s 
djecom. 
Gospodin Mudnić: NK „Nosteria“ Nuštar i NK „Mladost“ Cerić, vidljiva je razlika, nadam se 
da će se izbalansirati u ovoj godini. 
Načelnik: početkom 2018. god. je „Nosteria“ bila u prvoj županijskoj i zato je tolika razlika. 
Gospodin Žeko: za šport je odvojeno 650.000,00 kn, 500.000,00 kn se dijeli športu, 50.000,00 
kn je reprezentacija, ja bih to uklopio u ovih 150.000,00 kn. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 
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Gospođa Jozić napustila sjednicu u 20.50 sati. 
 

Točka 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju javnih potreba u kulturi na 
području Općine Nuštar za 2018. godinu 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 
 
 

Točka 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa plana rasporeda 
financijskih sredstava za DVD s područja Općine Nuštar za 2018. godinu 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 
 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 
 
 

Točka 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o financiranju 
Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 

 
''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Zaključak je usvojen jednoglasno. 

 
Točka 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2018. 

godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
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Zaključak je usvojen jednoglasno. 
 
 
 

Točka 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesija za 

ribnjake za 2018. godinu 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 

 
''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Zaključak je usvojen jednoglasno. 

 
 

Točka 13. Zaključak o usvajanju Izvješća o raspoređivanju sredstava iz Proračuna 
Općine Nuštar za redovito financiranje političkih stranaka i  nezavisnih vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Nuštar za 2018. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 
 
 

Točka 14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prosotru za 2018. godinu. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 
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Točka 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2018. godinu 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 
 
 
 
Točka 16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Općini Nuštar za 2018. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Zaključak na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.30 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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