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KLASA: 008-01/14-02/336-1 

URBROJ: 2188/07-14-02/03 

Nuštar, 17. prosinac 2014. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 17. prosinca 2014. godine s početkom u 19,00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom, 

Klasa: 008-01/14-02/336, Urbroj: 2188/07-14-02/03 od dana 12. prosinca 2014. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   NEDELJKO MUDNIĆ 

4.   DRAŽEN KALAICA 

5.   IVAN MILIĆ 

6.  DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

7.  ZORAN ALPEZA 

      8.  MARIO ŽOKVIĆ 

      9. IVAN NEDOKLAN 

      10. JOSIP SREDNOSELEC 

      11. IVO MILIĆ 

      12. KRUNOSLAV ŠARIĆ 

      13. ŽELJKO SESAR 

      14. STJEPAN LOVRIĆ  

Sjednici nije nazočio: 

      1. GORAN BANOŽIĆ 

       

Osim vijećnika sjednici su nazočili: 

1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar 

2. DRAGO MRKONJIĆ – donačelnik Općine Nuštar 

3. JOSIP IVANKOVIĆ- referent za računovodstveno-financijske poslove 

 

Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur 
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Predsjednik Općinskog vijeća otvara 15. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve vijećnike i daje na 

usvajanje predloženi dnevni red: 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat 

3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice predškoslke ustanove „Vrtuljak“ Nuštar 

4. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka stipendiranja 

učenicima i studentima s područja Općine Nuštar 

5. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske ustanove 

„Vrtuljak“ 

6. Prijedlog proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu 

7. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu 

8. Projekcije proračuna Općine Nuštar za 2016. i 2017. godinu  

9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Prijedlog zapisnika dostavljen je vijećnicima uz pozive za sjednicu. Nakon iznošenja prigovora 

predsjednik Općinskog vijeća daje zapisnik na glasanje. Nakon rasprave i obrazloženja, iz kojih je 

vidljivo kako nekolicina vijećnika Općine smatra da je zapisnik sa prethodne sjednice Općinskog 

vijeća bio prekratak, dolazi do usvajanja prijedloga proširenog zapisnika, koji će i ubuduće biti 

proširnije napisan, bilo tonski, bilo kompletno.   

Jednoglasno se usvaja prijedlog proširenog zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar.  

 

Točka 2. Aktualni sat 

Nakon načelnikova izlaganja, gdje se, između ostalog, napominje kako su pojedine obveze i zadaci 

planski realizirani, postoje nadanja kako će  i ostatak planova i mjera koji nisu dovršeni, biti na kraju 

realni i ostvarivi. Raspravljalo se ponajviše o pitanjima vezanih za energetsku učinkovitost na 

području Općine, sanaciju oštećenih dijelova površina, asfaltiranje staza te pitanja vezana uz proračun 

Općine. Uslijedila je rasprava u kojoj sudjeluju svi vijećnici.  

Raspravljalo se o propalom projektu koji je bio financiran od strane EU, pitanjima vezanih za asistente 

pri pomoći u nastavi u osnovnim školama na područuju Općine, pitanjima koji se odnose na zakupe 

poljoprivrednih zemljišta i pitanja vezana za energetske učinkovitosti te komunalne djelatnosti.  
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Točka 3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice predškolske ustanove „Vrtuljak“ Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje prijedlog rješenja o imenovanju 

ravnateljice predškolske ustanove „Vrtuljak“ Nuštar. Uprava predškoslke ustanove „Vrtuljak“ 

predlaže za imenovanje ravnateljice gospođu Jasminku Zovko, koja se  prijavila na natječaj od 11. 

studenog 2014., koji je između ostalog izašao u novinskom listu „Glas Slavonije“ te na internetskim 

stranicama Općine Nuštar. 

 

Općinsko vijeće općine Nuštar jednoglasno donosi rješenje o imenovanju gospođe Jasminke Zovko 

kao ravnateljice prethodne spomenute predškolske ustanove. 

 

Točka 4. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka 

stipendiranja učenicima i studentima s područja Općine Nuštar  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Odluku o imenovanju Povjerenstva za 

provedbu postupka stipendiranja učenicima i studentima s područja Općine Nuštar. Povjerenstvo za 

imenovanje donijelo je prijedlog da se na mjesto člana Povjerenstva, umjesto preminulog Stjepana 

Jeneja, imenuje gospođa Mira Magdić: 

''ZA'' – 13 

''SUZDRŽANI'' – 1 . 

 

Prijedlog o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerensta za provedbu postupka stipendiranja 

učenicima i studentima s područja Općine Nuštar, izglasan je većinom glasova. 

 

Točka 5. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske 

ustanove „Vrtuljak“   

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Odluku o izmjenama Odluke o 

imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske ustanove  „Vrtuljak“ Nuštar. 

 

Povjerenstvo za imenovanje predlaže razrješenje gospodina Mate Rimca te imenovanje gospodina 

Davora Stankovića kao člana Odbora prethodno spomenute predškolske ustanove.  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje prijedlog o razrješenju gospodina Mate Rimca: 

 

''ZA'' – 10 

''PROTIV'' – 3 

''SUZDRŽANI'' – 1  

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje prijedlog o imenovanju gospodina Davora Stankovića: 

 

''ZA'' – 10 

''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 1  

Gospodin Stjepan Lovrić ne sudjeluje u glasanju. 
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Prijedlog o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske ustanove 

„Vrtuljak“ je izglasan većinom glasova. 

 

Točka 6. Prijedlog proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i na glasanje Prijedlog proračuna Općine Nuštar za 

2015. godinu. 

Na sjednici se po pitanju prijedloga proračuna za 2015. godinu raspravljalo o rebalansima proračuna, 

uspoređujući i proračun tekuće godine te o eventualnim smanjenjima i povećanjima sredstava gdje je 

to potrebno po pitanju fiskalne politike.  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Prijedlog proračuna Općine Nuštar: 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2  

 

Prijedlog proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu usvojen je većinom glasova. 

 

Točka 7. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 2015. Godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 

2015. godinu: 

''ZA'' – 12 

''SUZDRŽANI'' – 2  

 

Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja izmjene i dopune proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu 

većinom glasova. 

 

Točka 8. Projekcije proračuna Općine Nuštar za 2016. i 2017. Godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Projekciju proračuna Općine Nuštar za 2016. i 2017. 

godinu: 

''ZA'' – 11 

''SUZDRŽANI'' – 3  

 

Projekcija proračuna Općine Nuštar za 2016. i 2017. godinu usvojena je većinom glasova. 

 

Točka 9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju stožera zaštite i 

spašavanja: 
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''ZA'' – 13 

''SUZDRŽANI'' – 1  

 

Općinsko vijeće donosi Odluku  o imenovanju člana stožera zaštite i spašavanja većinom glasova. 

 

Sjednica je završila s radom u 20:35 sata i snimana je diktafonom. 

 

 

Predsjednik 

Zapisničar Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Ivica Gilja 

 

 

_____________________ _______________________  


