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KLASA: 008-01/17-02/85 

URBROJ: 2188/07-17-02/03 

Nuštar, 12. srpanj 2017. godine 

 

 ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 12. srpnja 2017. godine s početkom u 19,00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin  Novak Dario, Pozivom, 

KLASA: 008-01/16-02/98, URBROJ: 2188/07-16-02/03 od dana 07. srpnja 2017. godine. 

Sjednici su nazočili: 

 

1. ZDRAVKO SESAR 

2. DARKO ČULJAK 

3. KATARINA KOZINA 

4. JOSIP PAP 

5. DARIO NOVAK 

6.   ROBERTA MESIĆ 

7.   MATEJ VRSELJA 

8. IVICA GILJA 

9. MARINKO SUTON 

10. NEDELJKO MUDNIĆ 

11. IVAN MILIĆ 

12. KLAUDIJA WILD 

13. JOSIP SREDNOSELEC 

14. TOMISLAV VELIĆ 

15. IVAN ŽEKO 

 

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 

4. ŽELJKO STANKOVIĆ – mještanin Općine Nuštar 

 

Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur 
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Sjednicom  je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća  Dario Novak.  Pozdravivši nazočne 

vijećnike,  predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum, a za  sjednicu predlaže izmjenu 

dnevnog reda. Prijedlog je da se dnevni red nadopuni sa aktualnim satom a da se 18. točka 

razno izbaci s dnevnog reda. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje izmijenjeni dnevni red na glasanje: 

''ZA'' – 15 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

 

 

Dnevni red je jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

2. Aktualni sat 

3. Polugodišnje izvješće načelnika 

4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

5. Financijsko Izvješće Vrtuljka za 2016. godinu 

6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini u Općini 

Nuštar 

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti iz 

članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini 

8. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 

2016. godini 

9. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 

10. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016 

11.  Prijedlog Odluke o pristupanju u članstvo udruge Općina 

12.  Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine 

Nuštar 

13. Prijedlog odluke o usvajanju strategije Općine Nuštar za razdoblje od 2015-2020. 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju Nadzornog odbora tvrtke „Monosterium“ d.o.o Nuštar 

15.  Prijedlog Odluke o Izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća 

16.  Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske ustanove  

VRTULJAK u Nuštru 

17.  Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i financije 

18.  Prijedlog Odluke za prodaju kuće u Marincima 
19.  

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Novak daje zapisnik na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 15 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
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Napomena: Gospodin Žeko moli ispravak imena nazočnih vijećnika. 

Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

Točka 2. Aktualni sat  

Nakon uvodne riječi načelnika slijedi rasprava vijećnika i pitanja vijećnika upućena 

načelniku. 

Točka 3. Polugodišnje izvješće Načelnika  

 

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

 

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 7 . 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 15 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 5. Financijsko Izvješće Vrtuljka za 2016. godinu 
 

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 6. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. 

godini u Općini Nuštar 

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 3 

''SUZDRŽANI'' – 5. 

Napomena: gospodin suton traži pismeno očitovanje  

Odluka nije usvojena. 

Točka 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 

djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini 

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 
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''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 3. 

Napomena: gospodin Gilja traži pismeno očitovanje  

Odluka nije usvojena. 

Točka 8. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 

ribnjake u 2016. godini 

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 3. 

Napomena: gospodin Gilja traži pismeno očitovanje  

Odluka nije usvojena. 

Točka 9.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 14 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 10.  Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. – 

31.12.2016 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 3. 

Odluka nije usvojena. 

Točka 11. Prijedlog Odluke o pristupanju u članstvo udruge Općina 

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 15 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 

Općine Nuštar 

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 15 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
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Točka 13. Prijedlog odluke o usvajanju strategije Općine Nuštar za razdoblje od 2015-

2020.  

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 15 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Nadzornog odbora tvrtke „Monosterium“ 

d.o.o Nuštar 

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu. 

Gospodin Velić, molim da se u zapisnik unese da za situaciju u firmi smatram odgovornim obje strane 

ali da ću pristat na rješenje situacije ako obje strane daju po dva čovjeka ja ću biti 5 osoba. 

Nakon rasprave i stanke od 15 minuta pristigao je 1 prijedlog za Nadzorni odbor koji glasi:  

1. Zoran Alpeza 

2. Vrselja Matej 

3. Darko Čuljak 

4. Zdravko Sesar 

5. Josip Pap 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasanje: 

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 7 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o Izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća  

 
Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasanje: 

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 7. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske 

ustanove  VRTULJAK u Nuštru  

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu. 

Pristigao je 1 prijedlog koji glasi: 

1. Sesar Zdravko 
2. Roberta Mesić 
3. Katarina Kozina 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasanje: 

''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 8. 

Odluka nije usvojena. 
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Točka 17. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i 

financije  

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu. 

Pristigao je 1 prijedlog koji glasi: 

1. Darko Čuljak za predsjednika 
2. Pap Josip i 
3. Katarina Kozina za članove 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasanje: 

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 7. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke za prodaju kuće u Marincima 

 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 15 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

 

Sjednica je završila u 22:00 sata 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 

Maja Matijašević, mag.iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 

____________________________ ________________________ 

 

 

 

 

 

 


