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KLASA: 008-01/19-02/45 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 02. svibnja 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 02. svibnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, 
Pozivom, KLASA: 008-01/19-02/39 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 26. travnja 2019. 
godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. DARIO NOVAK 
2. DARKO ČULJAK 
3. JOSIP PAP 
4. MARTINA JOZIĆ 
5. IVICA GILJA 
6. NEDELJKO MUDNIĆ 
7. IVAN MILIĆ 
8. KLAUDIJA WILD 
9. JOSIP SREDNOSELEC 
10. TOMISLAV VELIĆ 
11. IVAN ŽEKO 
12. MATEJ VRSELJA 

 
Sjednici nisu nazočiili:  

1. ZDRAVKO SESAR 
2. KATARINA POPOVIĆ 
3. MARINKO SUTON 
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Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik općinskog načelnika Općine Nuštar 
 
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 23. sjednice na 
raspravu. 
 

Predsjednik vijeća daje zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća na  glasovanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
                                                Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 
Vijećnik Matej Vrselja došao na sjednicu u 19.08 sati. 
  
Predsjednik vijeća prije usvajanja dnevnog reda zamolio da se 4. točka dnevnog reda s 
četvrtog premjesti na drugo mjesto dnevnog reda. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar 
4. Prijedlog Odluke o određivanju naknade tijelima za provedbu izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Nuštar 
5.  II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Nuštar 
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6. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 
plaća službenika i namještenika 

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Nuštar 
 
 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Načelnik: pozdravljam sve vijećnike i vijećnicu. Danas je glavna tema mjesni odbori. Prije 
pola godine je započeta priča s Vermilionom – istraživanje bušotina, napokon smo  krenuli u 
izradu dokumentacije odnosno dali smo suglasnost da oni mogu odraditi prilazni put bušotini 
i s 01.06. oni kreću u probnu bušotinu. U školskom voćnjaku je pušten u pogon buster. 
Općina je isfinancirala taj buster nekih 420.000,00 kn. Zatvoren je bunar kod policije. Nuštar i 
Cerić su konstantan tlak odnosno dobar pritisak vode. Rekao sam da smo se prijavljivali na 
Središnji državni ured za šport s projektima za NK „Nosteria“ i NK „Mladost“, iznosi su bili 
1.600.000,00 kn, nažalost nismo prošli. Krenuli smo u prekograničnu suradnju s Mađarima, 
raspisan je natječaj za kulturnu baštinu. Pronašli smo partnera, bili smo tamo u posjeti, to je 
Općina Mecseknadasd, nekih 1300 stanovnika, cijelo selo je kulturna baština. S njima smo se 
dogovorili, sutra nam je zadnji dan za prijavu. Projekt je vrijedan 1.700.000,00 eura, dogovor 
je bio, dogovor je da idemo pola/pola, 850.000,00 mi, 850.000 eura  mađari. Danas smo imali 
tehnički pregled za reciklažno dvorište, ovdje je bilo 14 ljudi iz različitih JPT-a, prošao je 
dobro, nisu imali nikakvih zamjerki. Javnopravna tijela koja nisu danas stigla imaju 8 dana za 
očitovanje, ako se ne očituju smatra se da prihvaćaju tehnički pregled i kroz 12-14 dana bi 
trebali dobiti uporabnu dozvolu koju trebamo prijaviti i reciklažno dvorište može početi s 
radom. Bio sam u posjeti Hrvatskim cestama, ako se sjećate rekao sam da nam je u pripremi 
projektna dokumentacija za kružni tok iza groblja prema Vukovaru odnosno Marincima, 
dobivamo kružni tok na ulasku u selo od Vinkovaca i drugi semafor s usporivačima brzine. 
Dogovoreno je asfaltiranje cijeloga Nuštra s kolnim ulazima i napokon će se krenuti u 
projektnu dokumentaciju za biciklističku stazu Nuštar-Vinkovci. Otvorenjem istočne 
obilaznice Grada Vinkovaca, cesta Vinkovci-Nuštar postaje gradska cesta, državna 
prometnica će biti od tog kružnog toka prema Vukovaru. U suradnji s Gradom Vinkovcima, s 
njihovim pročelnikom za komunalno gospodarstvo bili smo u Hrvatskim cestama i 
dogovoreno je da se krene s projektnom dokumentacijom, ali problem je taj što s te istočne 
obilaznice Grada Vinkovaca ide odvojak koji kreće ove godine za Vukovar, ali ide novi 
odvojak koji ide za Podravsku magistralu i on bi trebao sjeći cestu tu negdje kod Žankovaca. 
Grad Vinkovci mijenjanju urbanistički plan u 10. mjesecu, Hrvatske ceste moraju podnijeti 
zahtjev da se izbaci ta cesta za Podravsku magistralu jer nema mjesta zbog pruge kod 
Žankovaca. Biciklističko-pješačka staza bi se radila u dvije faze. Prva faza bi bila da se gradi 
ta staza, druga faza je da se radi spiralni nadvožnjak iznad te brze ceste, prihvatili su, 
dogovoreno je, ide se u projektnu dokumentaciju. Završena je ograda na cerićkom groblju. 
Općina je isplatila kompletno reciklažno, energetsku obnovu vrtića, sve situacije dosada za 
proširenje vrtića, povratna sredstva još ništa nismo dobili. Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem, radi se, moramo podijeliti čestice, za čestice u građevinskoj zoni 
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treba izračunati koliki je dio u građevinskoj zoni odnosno koliki nije u građevinskoj zoni. 
Najbolji podatak ima Zavod za prostorno planiranje i dat će nam povratnu informaciju. 
Odrađena je prometna signalizacija na cesti Nuštar-Cerić. U Ceriću je bilo snimanje HTV-a 
osam dana, prilog je uskrsni običaji u Ceriću i Općini Nuštar. Ove godine domaćinstvo za igre 
Dvanaest redarstvenika pripada Općini Nuštar. Dobili smo poslovnu ponudu, Hrvatska pošta 
uvjetuje - uredi koji ne prave transakcije 5 000 usluga mjesečno odnosno 60 000 usluga 
godišnje će se gasiti. Za početak bi bilo da se gase u Nuštru, 6., 7. i 8. mjesec, u konačnici bi 
se vjerojatno išlo na gašenje ureda. Trebamo potpisati ugovor. Za svi račune općinske 
(komunalna naknada), mještanin plaća naknadu 5,00 kn. Uvjet da pošta ostane raditi je da mi 
kao Općina preuzmemo tu naknadu od 5,00 kn, nama su ponudili naknadu od 4,20 kn. 
Gospodin Srednoselec: koliko je dokumentarni film „Obrana Nuštra“ koštao Općinu? 
Predsjednik vijeća: oko 55.000,00 kn. 
Gospodin Srednoselec: Za  polaganje vijenaca, većina smo dobili obavijest za 12 sati, a 
polaganje je bilo u 9, neki su dobili obavijest da dođu u 9, a neki ne? 
Pročelnica: moja isprika, dogodio se propust, rekla sam predsjedniku vijeća da je polaganje u 
12 sati. 
Predsjednik vijeća: poslao sam naknadno da je u 9 sati, vama nisam, jer mi je načelnik javio 
da ste se sreli i mislio sam da znate. 
Gospođa Wild: mala kritika, bez obzira na more posla o nekim stvarima se treba voditi 
računa, to su neke stvari gdje se ne mogu dogoditi propusti. Što je napravio Odbor za pružni 
prijelaz koji se sastao, ima li promjena? Drugo, tko drži pripreme za državnu maturu? Sve 
pohvale što je besplatno. 
Predsjednik vijeća: ponovno smo pregledali sve papire, zaključak je bio da se zove direktora 
Hrvatskih željeznica i ministra mora, prometa i infrastrukture da dođe u Nuštar, prijelaz nema 
alternativu, mora ostati. 
Načelnik: odbor se sastao, primili smo čovjeka iz katastra koji nam je dao smjernice, poslani 
su dopisi HŽ-u i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, razgovarali smo s g. Markom 
Žganecom koji je u HŽ infrastrukturi i zamoljeni su da dođu. Što se tiče državne mature, 
dogovorili smo s Tehničkim učilištem u Vinkovcima, predmeti su engleski, matematika i 
književnost, profesori su iz vinkovačke gimnazije, imena: Matić – književnost, Kuna – 
engleski, Barić – matematika, pripreme traju 3 mjeseca. 
Gospodin Milić:  vjetar je odnio tablu na ulazu od Bogdanovaca, još nije postavljena i staze? 
Načelnik: nove table su postavljene prema Vinkovcima i Vukovaru, tako će biti i od 
Bogdanovaca prema Marincima, staze će biti kad provedemo natječaj. 
Gospodin Gilja: s obzirom da je na današnji dan vijeće, očekivao sam da ćemo početi 
minutom šutnje da odamo počast našim prijateljima i mještanima koji su poginuli u Borovu 
selu. Vezano za bušenje, je li istina da su krenule isplate lovačkim udrugama za štetu koja je 
učinjena u Općini Nuštar? 
Načelnik: dobio sam popis svih lovačkih udruga na našem području, tko treba koliko dobiti. 
Sopta je rekao da je razgovarao s predsjednikom županijskog saveza, da je to malo novaca i 
da će on pokušati srediti da se dobije još. 
Gospodin Gilja: na koji način su obračunavali? 
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Načelnik: obračunavali su po broju članstva i površini. 
Gospodin Žeko: zahvalio bih se svim vijećnicima što su podržali ovaj amandman da se 
sjednice vijeća stave u Glasnik Općine Nuštar, starija populacija je prezadovoljna. 
Neprimjereno je da imamo sjednicu na dan pogibije, za vijence ne bih komentirao. Grana na 
tovarištu? Druga grana na onom hrastu toliko visi, otkinula se. Rekli ste to je riješeno. Je li 
moguće da nitko nije mogao otići i vidjeti? 
Načelnik: nisam rekao da je riješeno nego da će se otići vidjeti i riješiti.  
Gospodin Pap: Hoće li Općina održavati placeve, vatrogasno i kraj odora kuću? 
Načelnik: svakako ćemo održavati. 
 

Točka 2. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 
 
Načelnik: Nuštar - 7 članova, Cerić - 7 članova, Marinci – 5. Izbori su u dogovoru s Uredom 
državne uprave, predložen je 02. lipanj. 
Gospodin Velić: spominjali smo ukidanje naknade? 
Načelnik: mi moramo donijeti Odluku da ukidamo naknadu, a to možemo tek na idućoj 
sjednici. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

Točka 3. Rješenje o imenovanju općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar 
 
Načelnik: članovi izbornog povjerenstva su: Ivana Lovrić Vidaček koja vodi sve izbore u 
Nuštru, Maja Matijašević – za zamjenicu, Tanja Fleger, Katarina Artuković, Žana Amidžić i 
Ivana Marinović – za članove. Na biračkim mjestima će ići proporcionalno onoliko koliko su 
na prošlim izborima stranke dobivale glasova, a to će ovo povjerenstvo dogovoriti s 
predsjednicima stranaka.  
Gospodin Gilja: Ispred koga tko ide? 
Načelnik: nema stranačkih opcija u povjerenstvu. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje točku  na glasovanje: 

 
''ZA'' – 10 

''PROTIV'' – 2 
''SUZDRŽANI'' – 0 
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Rješenje je usvojeno većinom glasova. 

 
 

Točka 4. Odluka o određivanju naknade tijelima za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Nuštar 

Načelnik: kao i na prošlim izborima za vijeća MO naknade su: predsjednik i zamjenik – 
1.500,00 kn, članovi – 750,00 kn, predsjednik biračkog odbora i zamjenik – 350,00 kn i član 
biračkog odbora – 300,00 kn. Sredstva su predviđena u općinskom proračunu. Predsjednik 
Izbornog povjerenstva za nacionalne manjine ima naknadu od 4.500,00 kn kao i članovi. 
Gospodin Žeko: za nacionalne manjine, jel plaćamo mi ili država? 
Načelnik: mi, ali je država propisala iznos. 

 
Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje: 

 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
 
 

Točka 5. II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Nuštar 

 
Načelnik: Imamo sve veće potrebe za strojarom pa smo odlučili proširiti sistematizaciju za 
radno mjesto strojara. Vijeće donosi koeficijent. Ta osoba bi radila na kombinirci, po potrebi 
na traktoru i vozila bi kombi jer imamo problema s njim, brinula o vozilima Općine Nuštar. 
Gospodin Mudnić: jel ima već netko da je iskusan, da se ponudio? 
Načelnik: imaju dvije, tri osobe koje se nude,  radile su kao strojari. Vidjet ćemo hoće li 
pristati na ovu plaću. 
Gospodin Gilja: Je li istina da se to mjesto sprema za gospodina Kataja? 
Načelnik: Kataj je jedan kandidat. 
 

Informativna točka. 
 

 
 

Točka 6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika 

 
Načelnik: Tu su koeficijenti, koeficijent za strojara je 1,42, to je 4.200,00 kn, neto plaća 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
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''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
 

Točka 7. Odluka o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Nuštar  
 
Načelnik: gospodin Srećko Šimunović, vlasnik Priscusa d.o.o., obratio nam se sa zamolbom, 
nisam ni znao da dijelimo tu površinu, 23/33,  484 m2  je naše, 211 m2  je njegovo. Njegov 
prijedlog je da ili mi od njega otkupimo ili  on od nas. Čestica je kada se ide od igrališta 
prema Meso-radu s lijeve strane. 
Gospodin Gilja: gdje ćemo uložiti ta sredstva kad prodamo imovinu? 
Načelnik: kupit ćemo djeci preobuku za školu. 
Gospodin Žeko: ja to ne bih prodavao. 
Gospodin Gilja: nemojte staviti Općinsko vlasništvo privatno pa da Meso-rad ima problem, 
ljudi tamo imaju radnike. 
Gospodin Čuljak: podržao bi Ivicu Gilju. 
Načelnik: ako donesete Odluku da prodajemo, sve ćemo to dogovoriti. 
Gospodin Gilja: ne moramo večeras donijeti odluku, dovedite procjenitelja, pa ćemo na 
sljedećem vijeću vidjeti. 
  
          Predsjednik Općinskog vijeća daje brisanje točke  dnevnog reda na glasovanje: 

 
''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Brisanje točke je usvojeno jednoglasno. 

 
Predsjednik vijeća: misa za Dvanaest redarstvenika je u subotu u 10 sati u crkvi u Nuštru. 
 
Sjednica je završila u 20.05 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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