KLASA: 008-01/19-02/81
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 09. rujan 2019. godine
ZAPISNIK
s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 09. rujna 2019. godine s početkom u 19.00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom,
KLASA: 008-01/19-02/79 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 03. rujna 2019. godine.
Sjednici su nazočili:
1. DARIO NOVAK
2. ZDRAVKO SESAR
3. JOSIP PAP
4. MATEJ VRSELJA
5. MARTINA JOZIĆ
6. IVAN ŽEKO
7. DARKO ČULJAK
8. KATARINA POPOVIĆ
9. TOMISLAV VELIĆ- dolazi na 7. točku dnevnog reda*
Sjednici nisu nazočiili:
1. MARINKO SUTON
2. IVAN MILIĆ
3. IVICA GILJA
4. NEDELJKO MUDNIĆ
5. KLAUDIJA WILD
6. JOSIP SREDNOSELEC
Osim vjećnika 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.
Sjednici nazočan: Željko Stanković- zainteresirana javnost
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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 s 28. sjednice na raspravu.
Gospodin Žeko, zapisnik je korektan samo molim ispravak broja vijećnika u točki 2.
Predsjednik vijeća daje zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
Zapisnik je usvojen jednoglasno.
Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na raspravu i glasovanje:
Gospodin Žeko, bilo bi dobro da točke koje su značajnije kao što je 13 točka dnevnog reda,
polugodišnje izvješće o radu načelnika bude prije, a ne zadnja jer se vijećnici do tad umore. Mislim da
je to korektno, a i značaj načelniku.
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Prihvaćeni dnevni red glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aktualni sat
Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01.2018. do
31.12. 2018. (materijali dostavljeni na 25. sjednici)
Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za
razdoblje od 01.01.2018. do 31.12. 2018. (materijali dostavljeni na 25. sjednici)
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja (materijali dostavljeni na 25. sjednici)
Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine
Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu
Donošenje Odluke o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i
predškolske dobi
Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
s područja Općine Nuštar za školsku godinu 2019./2020.
Donošenje Odluke o naknadi za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
Donošenje Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Nuštar i drugim
radnim tijelima
Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine
Nuštar za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine
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Točka 1. Aktualni sat
Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća:
Ništa značajno se nije dogodilo od prošle sjednice, odobrena su sredstva od Ministarstva kulture za
dvorac u iznosu od 190 tisuća kuna, za pomoćne objekte Dvorca.
Zadnji put sam spominjao vrtić, vrtić je pri kraju, odgođen je do 16.09 zbog samih izvođača radova jer
me bilo strah pustiti djecu u novoizlakirane podove i nije bio priključak vode i plina.
Danas jer krenila nova školska godina.
Redovni radovi su svakodnevni u Općini, svašta nešto se događa i radi, program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem još nije gotov, čekamo odgovor Hrvatskih voda za neke čestice. U
dogovoru smo sa županijom traže izvještaj što je s programom. Kao što znate, program koji smo
usvojili na vijeću je otišao u Ministarstvo i županiju. U ministarstvu je prihvaćen, ali traže ispravak tih
nekih čestica u vodozaštitnom području.
Od vijećnika i od ljudi dobivam upite 9 mjesec je ljudi su krenili sijat odnosno orat, da li ćemo uspjet
odradit natječaj kako bi se ušlo u posjed, vjerojatno nećemo ove godine. Imamo 80 hektara za povrat, i
od tih ljudi dobivam upite.
Gospodin Žeko, jedno pitanje, ova garnitura koja je sad na vlasti nakon 25 godina je napravila
spomenik obrani Nuštru. To je po meni ukras centra Nuštra. Ja sam jedan od zagovornika tog
spomenika, dakako uz sve vijećnike i izvršnu vlast koji su to sve podržali, ali sam malo gledao i
zapisnik u kojem ja govorim o imenima i prezimenima pored tog spomenika, ja sam još uvijek
zagovornik imena i prezimena. Dakle župnik svake godine čita u crkvi , to su imena koja se više
nemogu povećati. Imate ploču na mlačugama sa imenima koja je sakrivena vidi se samo kad je neka
fešta. Znam da ako nešto nije napisano, neće se ni upamtiti. Znači imena i prezimena svih poginulih u
Domovinskom ratu. U proračunu vidim da je na toj stavci 100 tis kuna, do izvršenja nije dirnuta,
gospodine načelniče pitanje, da li planirate i u šta planirate potrošiti tih 100 tis kn.
Načelnik, bili ste svjedok prošle godine kad smo krenili u izradu. Znate da je bilo raznih opstrukcija
oko izrade spomenika i oko imena, da li ići sa imenima ili ne. Na tom nekom razgovoru kad su se
pojavila njih trojica ili četvorica, branitelji, bilo je govora da će ovo bit spomeni obrani Nuštra, a da bi
oni željeli da se napravi javni skup svih mještana kako bi se mještani izjasnili da li treba ići sa
spomenikom branitelji Nuštra. Naglašavam ovo je spomenik obrani Nuštra. Oni su naglasili da je
njihova želja da oni žele spomenik braniteljima odnosno na tom sastanku se razgovaralo kako bi
stavili neke ploče sa imenima poginulih branitelja. 100 tisuća kuna stavka u proračunu je dijelom
predviđena za tako nešto a i za Trg dr. Franje Tuđmana. Stižu nam razni upiti za razna spomen
obilježja. Jedno od tih je spomen ploča između nas i Općine Bogdanovci za stradale u proboju.
Gospodin Čuljak, bilo je govora da će se tu kod Benza na špicu raditi neki tenk. Može li se tu napraviti
ploča sa imenima.
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Načelnik, špic benza je vlasništvo gospodina Franjića. Bilo je govora čak da će se tenk staviti. Ja s
tenkovima osobno ne bi išao, prošla su vremena tenkova. Napravili smo spomenik obrani, ako ćemo
ići sa imenima, na Trgu obrane smo stavili panel možda na tom električnom panelu da se navedu
imena poginulih i nastradalih kao u Nuštru tako i u cijeloj Općini. Onaj kog interesira uvijek može
doći na taj panel i vidjet tko je nastradao braneći Općinu Nuštar.
Gospođa Popović, mene zanima vezano uz vrtić jesu li izvođači obavili svoj posao u zadanom roku ili
nisu. I ako nisu hoće li onda oni za to plaćati penale.
Načelnik, vrtić je u zadanom roku, zadnji put sam rekao 1.9, ispričavam se rok je 01.10. izvođenje
radova i nabavka opreme. 16.09. vrtić kreće sa starom opremom, novi namještaj će biti isporučen do
01.10 tako nam je rekao čovjek koji je prošao na natječaju. Izvođači su u subotu sve završili počistili
su glavnicu što su imali za počisti, ima još nekih sitnica, plafonijere za promijenit, one stižu u srijedu.
Danas je bio Vinkovački vodovod i rađen je novi priključak je r je Vinkovački vodovod to tražio u
posebnim uvjetima.
Točka 2. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01.2018.
do 31.12. 2018
Gospodin Žeko, evo ja se samo da podsjetim da se ne javljam jer sam o točki 2, 3 i 4 raspravio na 25.
sjenici i nema potrebe da više raspravljam i podržat ću 2, 3 i 4 sjednicu jer smo na prošloj Josip i ja to
protumačili.

Točka 3. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine
Nuštar za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12. 2018
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 4.Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 5. Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine
Gospodin Čuljak, imali smo sastanak Odbora za proračun i financije te podržavamo ovo izvješće i
nemamo nikakvih primjedbi.
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Gospodin Žeko, pred nama je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar o prihodima
i rashodima. Što se tiče prihodovne strane u odnosu na 2018. godinu je veći za 2 mil. kn, a što se tiče
rashoda u 2019. god su duplo veći. Vjerojatno je to zbog plaćanja vrtića i reciklažnog dvorišta.
Vidimo da bi samo poslovanje naše u 2019. bilo negativno, ali pošto načelnik štedi i ima sredstava iz
prethodnih godina vidimo da je poslovanje pozitivno. Što se tiče rashodovne strane, vidimo da smo
probili neke stavke i trebat će nam neki dobar rebalans osim ovoga mini što smo pripremili. Zanima
me jedna stavka, tablica 8 str.17, ŠRC Dvorac potrošili 20. tis kuna na što i zašto?
Gospodin Ivanković, dizali smo ogradu oko onih radova da djeca ne bi nastradala tamo.
Gospodin Žeko, ja se slažem s tim, ali nije li to zadaća izvođača radova, nije to puno ali nije li to
njihova zadaća?
Načelnik, radovi su rađeni u 11 mjesecu prošle godine, a ove godine u 4, 5 mjesecu na anonimnu
prijavu izašla je građevinska inspekcija i zatražila da se taj građevinski objekt zaštiti sa mrežom i to
može biti tom mrežom kakvu je i napravila firma Monosterium.
Točka 6.Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu
*Dolazi gospodin Velić.
Gospodin Ivanković, Izmjene i dopune Proračuna odnose se samo na predškolsku ustanovu Vrtuljak
jer oni zbog proširenja moraju zaposliti tete i spremačice i donose se samo radi njih, moraju raspisati
natječaj.
Gospodin Žeko,samo ću kratko, ovo su izmjene mikroproračuna, isključivo dječji vrtić čiji smo mi
vlasnici. Načelnik ima pravo unutar proračuna raditi preraspodjelu u istoj grupaciji 5% pa me zanima
moglo li se to napraviti da se izbjegne rebalans.
Gospodin Ivanković, u predškolskom odgoju ne.
Gospođa Popović, ja bi pohvalila nove 4 tete po pedagoškom standardu i smatram da je to bilo
apsolutno potrebno i slažem s e s ovim što gospodin Žeko kaže i mislim da bi se ubuduće trebao
povećati budžet vrtiću s obzirom na novonastalu situaciju i rad teta i programa. Kad već radimo nek se
napravi do kraja kako treba.
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Točka 8.Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2019.
godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 9. Donošenje Odluke o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece
rane i predškolske dobi
Načelnik, lani smo donijeli odluku o sufinanciranju djece koja pohađaju vrtiće izvan općine Nuštar.
Proširenjem vrtića ostaje prijedlog da se i dalje sufinanciraju djeca s iznosom od 400,00 kuna ali do 2
godine starosti odnosno to su pelenaši ili jasličari iako i kod nas uzimaju djecu s 14 ili 15 mjeseci ali
popunjen je kapacitet pa da izađemo u susret toj maloj dječici taj je prijedlog.
Gospodin Velić, da li sva djeca iz Nuštra idu u vrtić? Da li kapacitet vrtića zadovoljava potrebe djece?
Načelnik, ne, ima i dalje nuštarske djece koja idu u Vinkovce.
Gospodin Velić, a da li mogu ići u nuštarski vrtić?
Načelnik, ne, popunjen je, ali sva djeca koja su se prijavila na natječaj su upisana. Natječaj je bio
mjesec dana.
Gospodin Velić, znači svi koji su se prijavili na natječaj su upisani? Nijedno dijete nije odbačeno zbog
popunjenosti?
Načelnik, svi koji su se prijavili na natječaj su upisani.
Pročelnica, molim samo da se u članak 2 Odluke ubaci da mi kao Općina još sufinanciramo svu djecu
u nuštarskom vrtiću s dodatnih 50 kuna. To je bilo ranije sad se samo nastavlja.
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 10.Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika
srednjih škola s područja Općine Nuštar za školsku godinu 2019./2020.
Načelnik, stigao je prijedlog od županije odnosno Vlade kojim Vlada osigurava 75% prijevoza gdje su
sredstva osigurana u Ministarstvu, a 25% bi trebali mi i županija te roditelj iznos od 100,00 kuna.
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Prijašnjih godina smo mi donosili odluku kojom smo mi preuzeli taj iznos od roditelja te oni nisu ništa
plaćali. Ja bi i dalje išao s tim prijedlogom.
Gospodin Žeko, sa ovih 100 kuna roditelji ništa ne plaćaju?
Načelnik, ne.
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 11.Donošenje Odluke o naknadi za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Nuštar
Načelnik, to smo pokušali prije par vijeća, znači prije izbora za vijeće mjesnih odbora, ali nije prošlo.
Izbori su se održali u 5 mjesecu sad je 9 mjesec, znači niti jedan sastanak mjesnih odbora nije bio u
nijednom mjestu. Predsjednici imaju naknadu od 500,00 kuna prijedlog je da se ta naknada ukine.
Gospodin Velić, koliko se sjećam tako smo se i dogovorili, prvo izbori pa onda ukidanje naknade. S
tim smo se svi složili.
Gospodin Žeko, ja sam još 31.7.2017. zatražio sve naknade koje se isplaćuju u Općini Nuštar. U tom
odgovoru sam dobio sve odluke osim glasnika, povjerenstva i predsjednike mjesnih odbora. Mene
zanima da li mi ukidamo nešto što imamo ili nemamo i da li postoji ta odluka od 500,00 kuna. Izbori
su raspisani, oni su se održali, ja nisam da mi ukidamo nešto što neznam kako se isplaćivalo a to se
isplaćiva od 2007. godine. Na jednim izborima smo mi formirali 4 stranke svaki predsjednik jednom
godišnje upravo zbog tih 500,00 kuna. HSS, HSLS, HDSSB i HSP. Ma izbore smo izašli mi i HDZ. I
sad mene zanima hoćemo li mi sve odluke preispitat. Neznam da ćemo nešto uštedit na predsjednicima
mjesnih odbora ukidajući odluku koju neznamo jel postoji ili ne, a o tome rade li oni ili ne načelniče to
je u vašoj ingerenciji. Ja bi ih osobno raspustio, bez obzira na trošak koji je Općine imala za izbore. Ja
sam da mi sve odluke preispitamo, rađe bi da se ukinu a ne ovako ukidati odluke paušalno.
Načelnik, ja bi samo rekao da se ovdje ne radi o nekoj uštedi, već gospodine Žeko vi ovdje kao i svi
vijećnici primate naknadu za nešto što radite, dolazite na vijeće. Zašto bi oni dobivali naknadu za
nešto što ne rade. Prošlo je 4 mjeseca u novom sazivu, u starom sazivu mjesni odbor Nuštar se nikad
nije sastao.
Gospodin Čuljak, ja bi se nadovezao na gosp Velića, takav je bio dogovor prvo izbori pa onda
ukidanje naknada. Kad se spominju odbori, svi smo odustali od naknada u odborima, ja sam prvi za to,
čak i ovdje tko ne dođe na vijeće nema pravo na naknadu. Zašto nekom platit ako nema nijedan
sastanak godišnje. Ajmo nekom dati taj novac djeci npr.
Gospodin Velić, ja bih samo komentirao izjavu gosp. Žeke da su cijele organizacijske sheme bile zbog
tih 500,00 kuna, što govori puno, ali neću komentirati već bih zamolio da to obavezno uđe u zapisnik,
da se zna da se to sve odvijalo, svi politički putevi, da su se stranke dogovarale radi 500,00 kuna. Za

7

mene je to osobno presmiješno i prejadno i zato je cijela država tu gdje je, upravo radi tih 500,00 kuna
na svim mogućim razinama. Ovo smatram samo osobnim priznanjem starih političara, ništa osobno.
Načelnik, kad je išao prijedlog da ukinemo mjesne odbore, a nije prošao, u razgovoru sa drugim
načelnicima većina općina je ukinila mjesne odbore i nijedna općina koja ih ima ne isplaćuje mjesne
odbore.
Gospodin Žeko, ja bih kratko odgovorio gosp. Veliću, ja kad sam govorio o tome govorio sam istinu.
Dakle načelnik sada kontrolira mjesne odbore da li oni rade to je u njihovoj ingerenciji, kako ćete vi
sada reći da li donačelnik i predsjednik vijeća rade. Tko će to procijeniti. Ja gosp. Veliću imam pravo
na svoje mišljenje. Nije to neki trošak za ukidanje.
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 1
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena većinom glasova.

Točka 12. Donošenje Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Nuštar i
drugim radnim tijelima
Načelnik, svi smo svjedoci zadnjih 4,5 sjednica vijeća da vijećnici ne dolaze, te nemamo kvorum.
Znači tko ne dođe na vijeće nema pravo na naknadu taj mjesec.
Gospodin Velić, ja sam za ali smatram da je za one koji se ne žele odreći naknade ta odluka
nepravedna zbog toga što ako netko ne prisustvuje sjednici vijeća iz opravdanih razloga. Vjerojatno će
svi opravdat svoje, ali ne možete vi ako je netko stvarno bolestan ili stvarno nemože doći, ne možete
mu oduzeti naknadu, osim ako je stvarno neopravdan razlog. Ovo može biti diskriminacija. To znači
da sjednica vijeća ima cijenu, što ako netko bude 2 ili 3 puta koliko ćete mu onda dati.
Gospodin Novak, slažem se, ali stvarno se treba javiti, samo mi se vi javite, drugi se nitko ne javi, već
neznam koliko puta. Ovo je već 3 ili 4 sjednica da se nitko ne javi, a naslovljeno je u pozivu da se javi
na taj i taj broj. Lijepo je da se javi kao što ja vama sve javim vezano uz polaganje vijenaca ili bilo
kakav događaj.
Gospodin Velić, to pojavljivanje i nepojavljivanje može biti dio političkog izraza, stava i mišljenja i
što ako netko dođe i ode sa sjednice hoće li dobiti naknadu, može na prvoj točci napustiti ili zbog
neslaganja dnevnog reda. Treba jasno naglasiti opravdan i neopravdan razlog i to u odluci mora biti.
Nemože se naknadno kad se donese odluka već sad u odluci staviti neopravdano prisustvovanje
vijećnika sankcionira se neisplatom naknade.
Gospodin Mrkonjić, ja bi se složio s Tomislavom u dobrom dijelu. Po meni bi bilo dobro da se jednom
godišnje uz prethodnu najavu može opravdati izostanak i da se to ne sankcionira na ovaj način kako
smo rekli, a ovo odlazak sa sjednice se isto smatra radom na sjednici.
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Gospodin Velić, možda je nedolazak na sjednicu pitanje nečijeg stava, to ne znači nerad. Ali mora to
reći, ja ne dolazim jer sam nezadovoljan s vama i to mu se opravda.
Načelnik, možemo uvesti fiksni i varijabilni dio.
Gospodin Velić, opet dođemo do varijabilnog dijela razlog može biti opravdan i neopravdan. Ja nisam
dolazio na sjednice jer sam bio nezadovoljan, i ja sam to rekao i pričao okolo to je moj politički
izričaj, ali se vama nisam javio i to bi bio neopravdan razlog. Evo danas kasnim iz opravdanih razloga.
Gospodin Žeko, ja sam na prošloj sjednici ili pretprošloj rekao da u pozivu piše opravdati izostanak,
pa je netko pitao kome da se javi. Ja bih predložio nek se 20 puta ispriča i primi naknadu. Ako si 5
puta da bolestan pa nek to uđe u zapisnik da netko ne dolazi. Mi sad mijenjamo odluku nije više
500,00 kn mjesečno već po dolasku, može i to. Lakše bi bilo ako imate predsjednika vijeća i
donačelnika mjesečno zašto ne bi bili i vijećnici mjesečno. Znači neka bude članovi općinskog vijeća
ostvaruju naknadu u iznosu od 500,00 kuna a svaki nedolazak koji nije opravdan neće se isplatiti
naknada.
Predsjednik Općinskog vijeća daje izmijenjenu Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 1
''SUZDRŽANI'' – 0
Odluka je usvojena većinom glasova.

Točka 13. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine
Načelnik, nemam šta posebno reći, uglavnom je prepisan aktualni sat sa dosadašnjih sjednica, sve ono
što je dosad odrađeno.
Gospodin Žeko, ovo izvješće je rekapitulacija svega što načelnik govori, dosta aktivnosti ima, ja bi
volio da ima još više. Samo me zasmetao predgovor, nemoguće da bude isto sve kao 2017, malo me to
zasmetalo. Podržat ću, ali eto to me malo zasmetalo.
Gospodin Velić, za mene je uvijek razlika izvješća na papiru i u stvarnosti.
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje:
''ZA'' – 8
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1
Odluka je usvojena većinom glasova.
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Gospodin Mrkonjić, dolaze Dani Općine, ideja je u srijedu da napravimo sastanak s udrugama pa
pozivamo i vijećnike da sudjeluju u tome, znači srijeda u 19 sati.

Sjednica je završila u 20.20 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
Maja Matijašević, mag. iur.
_____________________

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak
___________________
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