a

KLASA: 008-01/18-02/81-1
URBROJ: 2188/07-18-02/03
Nuštar, 20. travanj 2018. godine

ZAPISNIK
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 20. travnja 2018. godine s početkom u 19,00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Novak Dario, Pozivom,
KLASA: 008-01/18-02/81, URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 16. travnja 2018. godine.
Sjednici su nazočili:
1. ZDRAVKO SESAR
2. DARKO ČULJAK
3. KATARINA KOZINA
4. JOSIP PAP
5. DARIO NOVAK
6. HRVOJE PERIŠA
7. MATEJ VRSELJA
8. IVAN MILIĆ
9. KLAUDIJA WILD
10. IVAN ŽEKO
Sjednici nisu nazočili:
1. IVICA GILJA
2. MARINKO SUTON
3. NEDELJKO MUDNIĆ
4. JOSIP SREDNOSELEC
5. TOMISLAV VELIĆ
Osim vijećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar,
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar
3. JOSIP IVANKOVIĆ - referent za računovodstveno-financijske poslove
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur
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Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne
vijećnike, predsjednik vijeća napominje da sjednicu započinjemo sa novim vijećnikom,
budući da je gospođa Roberta Mesić stavila svoj mandat u mirovanje te je novi vijećnik
Hrvoje Periša. Predsjednik općinskog vijeća čita prisegu koju novi vijećnik potpisuje.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik sa ranije sjednice na raspravu.
Gospodin Žeko, korektan zapisnik i podržati ću ga, ali moram se očitovati o nečemu, a radi
se o tematskoj sjednici Monosterium. Osnovali društvo Monosterium, imamo nadzorni odbor,
a mi se već 5 mjeseci kolebamo o tematskoj sjednici. načelnik rekao nešto se mora desiti,
smatram da moramo održati tematsku sjednicu da vidimo što se dešava u društvu koje smo
osnovali. Ja predlažem dašto hitnije održimo tematsku sjednicu jer se tamo očito nešto skriva,
nešto se događa. Vrijeme je da vidimo što se tamo radi.
Predsjednik vijeća daje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća na glasanje.
''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0

Zapisnik usvojen jednoglasno

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje:
''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
Dnevni red je jednoglasno.
Prihvaćeni dnevni red glasi:
1.
2.
3.
4.

Aktualni sat
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.
godini u Općini Nuštar
5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini u Općini
Nuštar
6. I Z V J E Š Ć E o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake u 2017. godini
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
8. Statut Općine Nuštar
9. Financijsko izvješće Vrtuljka za 2017. godinu
10. Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine Nuštar
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11. Prethodna suglasnost na cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Nuštar, upoznavanje
vijećnika
12. Donošenje Odluke o davanju čestica 13 i 389 k.o. Cerić na korištenje na rok od 50
godina Udruzi strijelaca „Pavlovo brdo“
13. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Nuštar unutar mjere 07
Točka 1. Aktualni sat
Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća:
- od 01. ožujka 2018. godine sam profesionalac
- prijavili na Ministarstvo regionalnog ulicu Kralja Tomislava, a na Min.
graditeljstva Ulica 12 redarstvenika
- podmjera 7.1. dobili odgovor prošlo 118 tisuća kuna za izmjenu i dopunu
Prostornog plana
- od Ministarstva kulture odobreno 200 tis kuna za daljnje radove na Dvorcu
- 20. veljače od gospodina Žganeca dobili odgovor da još nije gotov glavni projekt
HŽ-a, Općina nije izdala suglasnost na glavni projekt, sa 3 čovjeka sam išao u
Ministarstvo prometa
- žao mi je što pojedinci pišu laži i svašta, ponavljam otvoren sam za sve razgovore,
prvo se obratite meni
- prijavili se na natječaj kultura u centru 2 mil i 200 tis kn i još jedan program Zaželi
preko udruge Budi uz mene
- 26. veljače povjerenstvo za izradu spomenika se sastalo
- 26. ožujka sastalo se povjerenstvo za udruge idući tjedan ide isplata
- 02. ožujka zaprimili dopis od županije za pse za skloništa
- upisali se kao šumoposjednici i možemo ići na mjere ruralnog razvoja odnosno
mjeru 8.5, šumu imamo u Marincima
- 13. ožujka sa županom i braćom Andabak išli kod Bandića na razgovor za
sufinanciranje Memorijala Andrija Andabak
- prijavili natječaj proširenje vrtića na Ministarstvo demografije
- u pripremi smo s izradom programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
- prošla nabava za energetsku obnovu vrtića
- čekamo suglasnost Ministarstva da bi proveli javnu nabavu za reciklažno
- na javni poziv vijeća europe idemo za besplatni Wi-fi
- u razgovoru samo za prekograničnu suradnju
- prema poduzeću Formica kom je prodana čestica 2013. godine poslan je zahtjev za
povratom
- izrađen je plan gospodarenja otpadom
- odrađena radionica s Lag-om za male poljoprivrednike
- počela se postavljati Led rasvjeta u selu
Gospodin Čuljak, molim da se o točki 12 kaže nešto u aktualnom satu.
Načelnik, general vinkovačke vojarne nas je pozvao na radni sastanak. održava se europsko
natjecanje od Retkovaca prema Vukovaru, dolaze do Cerića, tu je u pripremi izrada streljane i
general je dao sva raspoloživa sredstva i mehanizaciju.
Gospodin Žeko, odgovor za komunalnu naknadu dobio ali to je meni šturo. Radi se o
kanalizaciji i opet ništa. 06.02. bio, pa 16.4. i opet ništa, samo na 6 rata, a ti si načelniče rekao
da si dogovarao još prije 3 godine. Nije dobro paušalno dogovarati.
Načelnik, ja ću ishoditi potvrdu na kojoj piše na koliko rata.
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Gospodin Žeko, naknada za novorođenu djecu, na stranici piše da je naknada povećana kako
je obećao prošle godine načelnik i zamjenik načelnika, čitam to i ne mogu vjerovati, zar vam
to treba. Ne tražim da me se spominje, ali mogli ste napisati da je 15 vijećnika podržalo
amandman za 3.000,00 kuna.
Načelnik, ja se ispričavam u pon ide ispravak, nisam to znao, ali na dodjeli je rečeno da je
vijeće donijelo odluku povećanju naknade.
Gospodin Žeko, općina Nuštar ima 3 mjesna odbora, predsjednik prima 500,00 kuna neto,
mjesečno, od izbora do danas mjesni odbor se nije sastao, ingerencija je u rukama načelnika,
molim da se vidi žele li raditi ili ne.
Gospodin Mrkonjić, u Ceriću su u zadnjih 5 godina održavani sastanci.
Načelnik, ja neznam jesu li održavani sastanci, nemam pisani trag da itko radi. U Ceriću sam
od izbora pozvan 2 puta na sastanak. Sazvat ću predsjednike i vidjet žele li raditi ili ne.
Gospodin Žeko, na domjenku smo bili gore u prostorijama, što kanite s tim?
načelnik, prvotna namjera je bila to gore ponuditi političkim strankama, što se tiče udruga
nisam za to svaka udruga ima svoje prostorije. Za iznajmljivanje jesam, pokušao dovesti
knjigovodstveni servis, ali nitko ne želi gore. Nešto se mora osmisliti, ali iskreno neznam šta.
Točka 2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. –
31.12.2017
Gospodin Ivanković, ovo je novo izvješće po novom pravilniku koji je usvojila vlada prošle
godine tako da je po novom proračunski korisnik Vrtuljak u to uvršten tako da se ovo odnosi i
na vrtuljak.
Gospodin Žeko, moram reći da neću podržati izvješće jer sam na izmjenama i dopunama bio
suzdržan tako da ću i sada. a radi se o stavkama koje su se mijenjale s rebalansom. Ja bi
drukčije radio proračun, pa da se i nešto zaboravi radi se 2,3 rebalansa proračuna.
Načelnik, iamli smo izvršenje proračuna od 01.01-30.06 2017 i tajs mo dokument poslali Min.
financija kako nije usvojen i vjerojatno ćemo imati neke sankcije.
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje:

''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.
Odluka je usvojena većinom glasova.

Točka 4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2017. godini u Općini Nuštar
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Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 5. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.
godini u Općini Nuštar
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
Gospodin Žeko, košenje javnih površina, toliki iznos, 6 mjeseci košnje to je 75. tisuća kuna mjesečno.
načelnik, slažem se da je to veliki iznos, ali dečki kose više od 50 hektara, tamo su 2 dimnjačara i 1
spremačica, kose u sezoni i dopodne i popodne i vikendima.
Ja bi volio da se mi kao Općinsko vijeće organiziramo i idemo vikendom kositi da vidimo kako je to.
Gospodin Milić, ja sam danas gledao dečke u Marincima i ti dečki stvarno rade nose te kosilice i
hodaju po kilometar i po.
Gospodin Žeko, ja nisam reko da netko ne radi, ali moje je pravo da ja kažem da je to puno, ja nemam
ništa protiv ljudi.
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje:

''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 6. I Z V J E Š Ć E o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake u 2017. godini
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno.
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Točka 8. Statut Općine Nuštar
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka 9. Financijsko izvješće Vrtuljka za 2017. godinu
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno.
Gospodin Žeko, čestitam što je podneseno u roku, ali opet da nema ravnateljice da sve
pojasni, jednom godišnje da nemože doći.

Točka 10. Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine
Nuštar
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje:

''ZA'' – 9
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.
Odluka je usvojena većinom glasova.
Točka 11. Prethodna suglasnost na cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Nuštar, upoznavanje
vijećnika
Načelnik upoznaje vijećnike o dopisu Nevkoša.
Točka 12. Donošenje Odluke o davanju čestica 13 i 389 k.o. Cerić na korištenje na rok
od 50 godina Udruzi strijelaca „Pavlovo brdo“
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno.
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Točka 13. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Nuštar unutar mjere 07
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje:

''ZA'' – 10
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno.

Sjednica je završila u 20:35 sati i snimana je diktafonom.

Zapisničar
Maja Matijašević, mag.iur.
____________________________

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak
________________________
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