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KLASA: 008-01/15-02/24 

URBROJ: 2188/07-15-02/03 

Nuštar, 03.ožujka 2015. godine 

 

ZAPISNIK 
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 03.ožujka 2015. godine s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Klasa: 008-01/15-02/19, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od dana 24. veljače 2015. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   NEDELJKO MUDNIĆ 

4.   DRAŽEN KALAICA 

5.   DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

6.  ZORAN ALPEZA 

      7.  MARIO ŽOKVIĆ 

      8.   IVAN NEDOKLAN 

      9.   IVO MILIĆ 

      10. KRUNOSLAV ŠARIĆ 

      11. STJEPAN LOVRIĆ 

      12. VIKTOR DOLIĆ 

 

Sjednici nisu nazočili: 

1. Ivan Milić 

2. Josip Srednoselec 

3. Željko Sesar 

       

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 16. sjednicu Općinskog vijeća te pozdravlja sve nazočne 

vijećnike. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, poziva gospodina 

Stjepana Lovrića, predsjednika Mandatnog povjerenstva, da pročita dopis HDSSB-a. U dopisu se 

navodi kako dolazi do izmjene vijećnika HDSSB-a, sukladno čl.81, st.6, Zakon o lokalnim izborima. 

Na mjesto vijećnika Općinskog vijeća, Gorana Banožića, koji je iz osobnih razloga podnio ostavku te 

je u stadiju mirovanja, imenuje se gospodin Viktor Dolić s kandidacijske liste HDSSB-a. Predsjednik 

Općinskog vijeća, gospodin Gilja čita dokument o prisezi u kojem se, između ostalog, spominju prava 

i obveze svakog vijećnika koji priseže za dobrobit svih mještana na području Općine. Novi vijećnik, 

gospodin Viktor Dolić (Vinkovačka 77, 32 221 Nuštar), priseže da će se se pridržavati prethodno 

spomenutih stavki iz dokumenta te isti potpisuje.                                                                                           

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, daje na usvajanje predloženi dnevni red sa izmjenom 

da se zbog greške 12 i 13. točka izbace iz dnevnog reda. 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

Zoran Alpeza se nije izjasnio. 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

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

2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

3. Aktualni sat 

4. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar 

5. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Nuštar 

6. Donošenje Odluke o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i 

predškolske dobi 

7. Donošenje Odluke o imenovanju doktora medicine-mrtvozornika za područje Općine Nuštar 

8. Upoznavanje i rasprava o starom mlinu 

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

učenicima i studentima s područja Općine Nuštar 

10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarne 

nepogode  

11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nuštar 

12. Upoznavanje vijećnika i donošenje Odluke o davanju prava služnosti za čestice upisane u z. k. 

ul.br. 643 k.o. Nuštar. 
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Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o usvajanju zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Nuštar. 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1 . 

 

Točka 2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar  

Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o usvajanju zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Nuštar. 

 

''ZA'' – 9 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2 . 

 

 

Točka 3. Aktualni sat  

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 3. točku dnevnog reda te poziva načelnika Općine Nuštar da se 

obrati nazočnim vijećnicima. Načelnik Drinovac: „Dobra večer. Sve vas lijepo pozdravljam i 

zahvaljujem se svima što ste se odazvali na sjednicu. U periodu od prošle sjednice, došla nam je 

državna revizija u Općinu, koja je zadnji put bila 2007. godine. Dobili smo kante od Fonda za zaštitu 

okoliša i energetske učinkovitosti, gdje ćemo mi sufinancirati sa 50.000,00, Fond sa 200.000,00 kuna. 

Predali smo i zahtjev na natječaj za LED rasvjetu za cijelu Općinu, kupili dva računala za školu, 

naručili dva projektora za školu, dogovaramo za cijelu Općinu besplatni internet. Neće mještani plaćati 

udruzi, nego je besplatni internet za cijelu Općinu. Uređivali su se Domovi kulture u Ceriću i u 

Marincima, opremile i sređivale mrtvačnice u Marincima, Ceriću, i  Nuštru. 17. veljače smo imali 

vizitaciju i posjet biskupa u Općini. Donirali smo 10.000,00 kuna, sjemeništu. Potpisali smo ugovore 

za stipendije: 17 studentskih i 9 đačkih. Imali smo edukaciju za pesticide, gdje smo financirali OPG-e 

sa 100,00 kuna. Edukacija je koštala 280,00 kuna. Krajem 3. mjeseca opet kreće natječaj za energetsku 

učinkovitost koja će ići direktno preko Ministarstva i više neće ići preko Općine. Zamolbe će se, 

dakle, direktno slati Ministarstvu. S tim da je informacija takva da su korisnici uzimali ponude 

primjerice od „Watmonta“, da bi predali natječaj te kad je došlo do realizacije on više nije išao u 

„Watmont“, nego je otišao u „Grad-Export“. Tako da će ovaj put biti „čupavo“ i ne znam da li će svi 

htjeti ići na natječaj, izvođači. U razgovoru sa pomoćnikom ministra ovako je bilo. Ako imamo 

predviđena sredstva, Općina više nije dužna onih 2,5 %, samo nagradu možeš dati tom mještaninu zato 

što ide u energetsku učinkovitost. Odobren nam je akcijski plan za energetsku učinkovitost u iznosu od 

60.000,00 kuna. Općina će sufinancirati taj iznos sa 12.000,00 kn. OTP banka nam je uplatila 

30.000,00 kuna i to smo predali javni poziv, ispričavam se, za akcijski plan i odobren nam je. Krenule 

su državne potpore. Mislim da sam to rekao a možda i nisam, znači, kako su nam uzeli porez na 

dohodak od 3.600.000,00, dobili smo 4.125.000,00 kuna državne potpore kojom smo rekli da će se 

podijeliti po mjesecima. 345.000,00 kuna nam je mjesečna rata. „Sjela“ nam je druga rata, znači, 

690.000,00 kuna. Isto tako, revizija je u „Monosteriumu“. Reviziju radi revizorska kuća „Lozetić“, u 

suradnji sa knjigovodstvenim servisom. Dokle su stigli, ne znam. Jučer smo imali sud sa gospodinom 

Bošnjakom. Ja sam bio pozvan na svjedočenje., Bio sam svjedok. Sud je trajao od 11:00 do 14:30 h. 

Malo bih se dotakao ovih zapisnika. Zapisnik je „skidala“ jedna vježbenica . Zapisnik je „skidala“ od 
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7:00 do 15:00 h., 7 dana. Znači Stjepane, djelatnica ili bilo tko, ne može to izvesti.“ Predsjednik vijeća 

poziva ostale vijećnike na daljnju raspravu. Gospodin Šarić: „Bilo bi dobro da netko zapiše te 

materijale koje su podijeljeni, čisto da imamo na sjednici i u arhivi. Evo, hvala lijepa.“ Gospodin 

Marošević: „Evo ovako, imam nekoliko pitanja u ime kluba vijećnika HSS-a i nezavisnog vijećnika 

Dražena Kalaice. Prvo pitanje. Budući da je poznata informacija da je županija Vukovarsko-srijemska, 

s obzirom na novi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave iz mjeseca siječnja, prihodovala 

od poreza 20% manje sredstava nego u istom mjesecu 2014. godine. Pitanje glasi: koliko je Općina 

Nuštar prihodovala u mjesecu siječnju? I ako se radi o smanjenju prihoda, u kojem bi on bio postotku i 

što nam to dalje implicira smanjenje nekih stavki proračuna za 2015.godinu i možda vjerojatno već 

sada, planiranje rebalansa?“ Načelnik Drinovac: „Evo, ovako. Prije tjedan dana smo Josip i ja 

razgovarali i još nije bilo to mjesečno izvješće, tako da ne znamo. Smanjenje će sigurno biti. I od ovih 

iznosa što dobijamo. Znači, 4.125.000,00 kuna. Od ove godine će Općina plaćati povrat poreza. Znači 

Općina  neće ići iz državne riznice nego iz općinskog proračuna, povrat poreza.“ Gospodin Marošević: 

„Dobro, može dalje. Što je s izgradnjom autobusnih stajališta u Marincima? Znamo da su sredstva od 

strane Županijske uprave za ceste osigurana. Županijska uprava za ceste je tražila neke izmjene u 

projektu. Sada se čeka da se te izmjene izvrše i da se realizira investicija. Pitanje: gdje je zapelo kod 

izrade projektne dokumentacije i zašto se to ne požuri dok još ima predviđenih sredstava?“ Načelnik 

Drinovac: „Promjene napravljene, čekaju se potvrde od urbanizma, od HT-a.“ Gospodin Marošević: 

„Evo, ovako. Pitanje. Što se događa sa poljoprivrednim zemljištem, koje je u vlasništvu Općine 

Nuštar, a nalazi se u zakupu? Kada zakupoprimac odustaje od svoje temeljne djelatnosti i ako zatvara 

OPG? Može li se to poljoprivredno zemljište poništavanjem ugovora o zakupu ponovno dati na 

natječaj za zakup, drugim ponuditeljima? I u kojem vremenskom periodu se može očekivati?“  

Načelnik Drinovac: „Ako je u vlasništvu Općine, mora ići na natječaj.“ Gospođica Mihaljević: „Ako 

misliš na neki natječaj koji je već bio, i ako misliš na te ponuditelje, koji su bili iza njega, ne. Radi se 

novi natječaj. Što se tiče zemlje, sve ponovno ide preko agencije. Apsolutno sve.“ Gospodin Lovrić: 

„Evo ovako, ja imam ovdje jedno pismo od obitelji Wild. Klaudija i Ivan Wild. Da vas upoznam, 

imaju sina Dorijana. Vjerojatno većina i zna, mladić je osvojio prvo mjesto u fizici u Hrvatskoj, 

najvjerojatnije ide na prvenstvo svijeta i na Olimpijadu fizičara jer je bio prvi. Znači, nije donešena 

konačna odluka ali nema drugačije. On je, maltene mladi znanstvenik, koji svoje radove objavljuje, 

brani pred profesorima na katedri, koji za te pokuse i sve moguće prezentacije, roditelji izdvajaju svoje 

novce. Da li postoji mogućnost da Općinsko vijeće i načelnik, pomognemo toj obitelji jer, za jedan 

mali Nuštar imamo sudionika Olimpijade mladih fizičara? Mislim da to nisu imali ni Vinkovci a 

pogotovo Općina Nuštar. Nikad. Otkad postoje. Da im na neki način pokušamo pomoći, kroz na 

primjer, stipendije. Postoji mogućnost da se dogovorimo da stvarno pomognemo tim ljudima jer to je 

posebno nešto. Taj mladić je druga godina srednje škole i pobjednik je tri godine iz fizike.“ Načelnik 

Drinovac: „Dakle, to sve znamo i nije nikakv problem, malog smo već prepoznali. Na danima Općine 

je dobio sve, nije nam se nitko obratio. Nikakvom zamolbom.“ Gospodin Lovrić: „Pošto ona radi sa 

mojom suprugom, ona je meni to iznijela.“ Gospodin Mrkonjić: „Evo, ima jedan detalj, nekoliko ih je 

odustalo od ovih stipendija koje su dobili za braniteljske stipendije i mislim da bi se onda taj novac 

mogao pretočiti u ovaj dio, a i ostalo je nešto od srednjoškolaca i možda da ide s nekom zamolbom. 

Jednostavno, to su sredstva koja su već izdvojena a ako već ide i u Zagreb, treba mu za pokuse i 

ostalo.“ Načelnik Drinovac: „Evo, sve jasno, ok.“ Gospodin Lovrić: „Dakle, da mu se na neki način 

pokuša pomoći, mislim da bi bilo u redu.“ Načelnik Drinovac: „Može.“ Gospodin Lovrić: „Imam još 

pitanja. Želio bih pitati načelnika, pošto smo prošle godine, sad u travnju ja mislim, na sjednici 

donijeli Odluku i tražio si suglasnost cijelog Općinskog vijeća, mi smo bili jednoglasni da se napravi 

revizija rada Općine. Jel’ tako? Dokle je to stiglo, bilo je rečeno a i u šestom mjesecu se postavilo 

pitanje:  Kada će biti? Mi smo tražili da bude.“ Načelnik Drinovac: „Stjepane, državna revizija je u 

Općini. Državna revizija neće završiti pregled još najmanje dva mjeseca.“ Gospodin Lovrić: „Dobro, 



5 

 

nisam znao da je državna revizija u Općini i da nam se ne događaju ovakve stvari.“ Načelnik: „U 

„Monosteriumu“ je državna revizija od početka poslovanja. Znači, 2011., 2012., 2013., 2014.-a.“ 

Gospodin Lovrić: „Ali mi pravimo i financijski plan i sve i sad je revizija došla, pa u redu. Znači, da 

znamo na čemu smo. Da nam se ne pojavljuje svakih par mjeseci neki problem kojeg mi moramo 

financirati. Onda ćemo morati praviti rebalans proračuna i sve ostalo. Znači, ne možemo planirati. 

Moramo neke, po redu obaviti stvari da možemo normalno funkcionirati. Jer znam da je i gospodin 

Ivica bio u suglanosti s tim da prestanu priče i da se počne raditi u Općini, od početka.“ Gospodin Ivo 

Milić: „Evo, mi smo na HSS-u dobili zadaću da postavimo pitanja u ime članova HSS-a načelniku. 

Jedno pitanje je status maloga dvorca po pitanju zakupnine te da li je bio natječaj za podjelu hrane?“ 

Načelnik Drinovac: „Natječaj za podjelu hrane?“ Gospodin Ivo Milić: „Da, da. Ne znam je li za 

socijalno ugrožene  ili o čemu se već točno radi ali ljudi su pitali.“ Načelnik Drinovac: „Hrana se ne 

dijeli preko Općine.“ Gospodin Ivo Milić: „Ne?“ Načelnik Drinovac: „Ne.“ Gospodin Ivo Milić: 

„Onda može evo, odgovor za status malog dvorca, zakupnina.“ Načelnik Drinovac: „Status malog 

dvorca, zakupnina? Evo, ovako. Možeš, Josipe, reci.“ Gospodin Ivanković: „Dužnost je plaćati kunu 

po kvadratu. Zadužuje ga za 1.300,00 kuna mjesečno i on je dužan to opravdati sa računima. Odnosno 

sa ulaganjima. Da ja imam dokaz da je on nešto uložio u to, od neke firme ili nešto. On će automatski 

tako rješavati i zakupninu.“ Gospodin Ivo Milić: „I još bih jedno pitanje postavio. Isto da vam budem 

iskren, ne znam o tome točno ali ljudi su mi rekli da pitam pa moram pitati. Zašto se dovozi 

građevinski otpad iz Vinkovaca u Nuštar? Deponija kod staračkog doma? Odnosno da se ispitaju. A i 

kruže neke glasine oko dovoza i zakopavanja infektivnog otpada na području Općine Nuštar, kod 

ribare, od strane građevinske firme s područja Nuštra. A navodno su i neke osobe iz Općine 

involvirane za taj posao. Ja osobno ne znam, ali evo, postavljam pitanje jer su ljudi to tražili.“ 

Načelnik Drinovac: „Građevinski otpad kod staračkog doma se dovozi zato što je gospodin Marinko 

Suton tražio, jer kopa nešto u Vinkovcima i voziti će na deponiju u Marince. Pošto je to doveženo ovih 

zadnjih tjedan dana, a bila je kiša, da ne kopa tamo i ne ruje i ne nanosi blato, ovdje je istresao i 

odvesti će u Marince. Na deponiju. A to za infektivni otpad, isto tako kao i vi. Znači, imao sam poziv, 

bio sam u Osijeku i imao sam poziv, da nešto jako smrdi. Došao iz Osijeka, mračak je već pao, vidio 

hrpu nečega. Smrdilo je. Nazvao komunalnog redara i ujutro došao, nije ničega bilo. To je bilo na 

čestici gore prema „Henrikovcima“. I razgovarao sam sa policijom, oni su bili radi toga i evo..“ 

Gospodin Kalaica: „Hvala predsjedniče. Evo, moje pitanje glasi; Kada će se donijeti Pravilnik o 

bodovanju o športskim udrugama?  I podpitanje; Što je sa ostalima u Općini Nuštar? Kako će se njih 

rješavati?“ Načelnik Drinovac: „Pravilnik o bodovanju će se donijeti, ja vjerujem za tjedan dana, pa će 

krenuti isplata udrugama. Znači, isplatu će dobiti samo ona udruga koja se registrirala u Ministarstvu 

financija, koja je predala RNO obrazac. Koja nije predala, neće dobiti isplatu. Nemam sad taj papir tu 

ali devet udruga nije predalo. Rok je bio 01.01. pa su produžili do 28. veljače i sad imam informaciju 

da je produženo do kraja trećeg mjeseca.“ Gospodin Kalaica: „Hvala.“ Načelnik Drinovac: „Donosi se 

Pravilnik za športske, za kulturu i za ostale.“ Predsjednik Općinskog vijeća se zahvaljuje svim 

nazočnim vijećnicima na izlaganju i raspravi. Slijedi rasprava četvrte točke dnevnoga reda.   

 

Točka 4. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Nuštar 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Odluku o provedbi izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Nuštar.  

Odluka je jednoglasno usvojena. 
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Točka 5. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Nuštar.  

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Nuštar je jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece 

rane i predškolske dobi 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i 

obrazovanja djece rane i predškolske dobi.   

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Točka 7. Donošenje Odluke o imenovanju doktora medicine-mrtvozornika za područje Općine 

Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o imenovanju doktora medicine – mrtvozornika 

za područje Općine Nuštar. 

Odluka je jednoglasno usvojena.   

 

Točka 8. Upoznavanje i rasprava o starom mlinu 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na upoznavanje i raspravu o starom mlinu. 

 

Točka 9. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka 

stipendiranja učenicima i studentima s područja Općine Nuštar 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju 

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

 

''ZA'' – 8 

                                                                      ''PROTIV'' - 3 

''SUZDRŽANI'' – 1. 

 

Točka 10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od 

elementarne nepogode  

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

procjenu štete od elementarne nepogode. 
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''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 3 

''SUZDRŽANI'' – 1 . 

 

 

Točka 11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nuštar 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar daje na glasanje Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Nuštar.                                                                                                                            

Gospodin Lovrić napušta sjednicu, prije 11. točke dnevnoga reda. 

 

 

 

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 3 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

 

Vraća se gospodin Lovrić.  

 

Točka 12. Upoznavanje vijećnika i donošenje Odluke o davanju prava služnosti za čestice 

upisane u z. k. ul.br. 643 k.o. Nuštar 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar daje na glasanje Odluku o davanju prava služnosti za 

čestice upisane u z.k.ul.br. 643 k.o. Nuštar za provedbu legalizacije. 

 

Odluka o davanju prava služnosti za čestice upisane u z.k.ul.br. 643 k.o. Nuštar.je jednoglasno 

donesena. 

 

 

Sjednica je završila u 20:45 h te je snimana diktafonom. 

 

 

                                                                                                                                           Predsjednik 

Zapisničar         Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Ivica Gilja 

 

 

_____________________ _______________________  


