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KLASA: 008-01/16-02/115-1 
URBROJ: 2188/07-16-02/03 
Nuštar, 29. lipnja 2016. 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa nastavka 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 29. lipnja 2016. godine s početkom u 19,00 sati. 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom, 
KLASA: 008-01/16-02/111, URBROJ: 2188/07-16-02/03 od dana 23. lipnja  2016. godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 
      1.   IVICA GILJA  
      2.   NEDELJKO MUDNIĆ 

3.   DRAŽEN KALAICA 
4.   DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

      5.  MARIO ŽOKVIĆ 
      6.   ŽELJKO SESAR 
      7.   IVO MILIĆ 
      8.   JOSIP SREDNOSELEC 
 
Sjednici nisu nazočili: 
 
1. STJEPAN LOVRIĆ 
2. ZORAN ALPEZA 
3. IVAN MILIĆ 
4  IVAN NEDOKLAN 
5. TOMISLAV TOKIĆ 
6. VIKTOR DOLIĆ 
7. KRUNOSLAV ŠARIĆ 
 
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:  Katarina Mađarević, mag. iur 



 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, otvara 23. sjednicu 
Općinskog vijeća te pozdravlja sve nazočne vijećnike i daje na usvajanje predloženi dnevni 
red, uz dopunu dnevnog reda uz objašnjenje: „ Sve vas lijepo pozdravljam i otvaram 23. 
sjednicu. Dobili ste materijale, u kojima se nalazi i Dnevni red, slažete li sa ovakvim 
Dnevnim redom? Molim vas glasajte!“ 

 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 
Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

     0.1. Predmet „Dimnjačar“, odvjetnik Zlatko Cvrković – upoznavanje 
vijećnika 

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 
2. Aktualni sat 
3. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice 
4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju vrtića  

     5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu 
     6. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu 
zaštitu u Općini Nuštar 

7. Prijedlog Odluke o izradi Prostornog plana Općine Nuštar 
8. Prijedlog Odluke za imenovanje Odbora za malo poduzetništvo 
9. Prijedlog Odluke za imenovanje Povjerenstva za pripremu i provođenje 
natječaja 
10. Predmet Senke Šarić – upoznavanje i rasprava 

 

Točka 0.1. Predmet „Dimnjačar“, odvjetnik Zlatko Cvrković – upoznavanje sa 
predmetom 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja: „ Načelnik mi je prije sjednice rekao da se 
odvjetnik Cvrković ispričao jer ima za danas zakazano ročište u Zagrebu i ne može doći ali 
prebacit ćemo ga za slijedeću sjednicu. 



Ispričali su se za večeras. gospodin Alpeza, g. Milić, G. Nedoklan je otišao radit na more i g. 
Tokić ima zdravstvenih problema. 

Točka 1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Predsjednik vijeća: „Možemo nastaviti, dajem na raspravu i glasanje 1. točku dnevnoga reda. 
Ima li kakvih pitanja? Ako nema, molim vas glasajte za usvajanje Zapisnika sa 22 sjednice. 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

Točka 2. Aktualni sat  

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Ivica Gilja, poziva načelnika Općine Nuštar, 
gospodina Drinovca da se prvi izjasni o drugoj točki dnevnoga reda. Načelnik Drinovac: 
„Dobra večer svima. Hvala što ste došli na sjednicu.  

Od prošle sjednice odobreno nam je 400.000,00 kuna od Ministarstva kulture za Dvorac, s tim 
da će 200.000,00 kuna ići za projektnu dokumentaciju, a 200.000,00 kuna za obnovu. 

Također nam je odobreno 150.000,00 kuna u Javnom pozivu Ministarstva graditeljstva za 
izgradnju pješačkih staza, solarne klupe i aplikacije CityHub. 

Odradili smo 145 metara staze u Nuštru i 345 metara staze u Marincima. A što se tiče vode u 
Marincima, Vinkovački vodovod objavio je internetski natječaj za revitalizaciju zdenca, na 
koji se nitko nije javio, ali imaju četiri ponude i novci su osigurani od Hrvatskih voda te će se 
ići sa obnovom kanalizacije. 

Ugovor o izvođenju radova je na potpisu te bi također ovi dana trebali ići revitalizacija 
zdenca. 

Odradili smo sanaciju nogostupa na trgu u Nuštru. 

S Osnovnom školom smo uspjeli dogovorit zemljište na kojeg će ići projekt Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije zajedno sa Općinom Nuštar. Investicija projekta je 5.000 000,00 eura. 
Osnovna škola je potpisala da će dati tu česticu kako bi se izgradio vodosustav i pročišćivač. 

U marincima smo odradili jednu leniju, oko 300 metara. 

U potkrovlju Općine su završene glazure. 

Proveli smo natječaj za javne radove, poslali popis Zavodu za zapošljavanje ali ne dobivamo 
nikakav odgovor. Iako je u tisku bilo da se obustavljaju javni radovi i stručno 



osposobljavanje, nije tako, a možda će doći do  nekih promjena ali bit ćemo obaviješteni o 
svemu. 

Na Mlačugama se odrađuju radovi sukladno dogovoru, mi im dajemo sredstava za materijal a 
oni sve sami odrađuju. To bi bilo to od prošle sjednice. 

Predsjednik Vijeća: „Hvala lijepa, izvolite pitanja. Marošević, izvoli! 

G. Marošević: „Vezano za ova sredstava od Ministarstva kulture za dvorac, 200 000 kuna je 
za projektnu dokumentaciju, a ostalih 200 000 kuna je za što?  

Načelnik: „Radit će se krovište, to je prioritet.“ 

G. Marošević:“ A ovo od Ministarstva graditeljstva?“ 

Načelnik: „To je bio javni poziv, na koji smo se javili i predložili radove za 350 000 kuna, a 
odobrili su nam 150 000 kuna. S tim novcima ćemo odraditi kilometar staze, kupiti pametnu 
klupu te aplikaciju CityHub. Klupa košta 19 000 kuna.“ 

G. Marošević: „ Imam ja još nekoliko pitanja. Što je sa pješačkim prijelazom koji veže ulicu 
M: Držića i Vinkovačku ulicu, to je već bilo govora da bi se trebalo odraditi pa me zanima 
dokle je to došlo?“ 

Načelnik:“ Mi smo to dogovarali sa ŽUC-om, mislim sa gospodinom Lončar, ali stalno im je 
neka gužva, to je bilo proljetos.“ 

G. Marošević: „ Imam upite roditelja baš za taj prijelaz, pa moram provjerit. Imam još pitanje 
vezano za reciklažno dvorište u Nuštru, dokle je to došlo? Gdje bi trebala biti lokacija tog 
dvorišta?“ 

Načelnik: „ Projektna dokumentacija je gotova i poslana u Fond, prvi natječaj koji bude za 
izgradnju ćemo se prijaviti, a lokacija je gore preko puta strelišta, oko 4000 metara kvadratni, 
tako je predviđeno Prostornim planom.“ 

G. Marošević: „ I još jedno pitanje, tiče se mještana Cerića, imamo dojavu da smeće koje je 
nastalo čišćenjem preko puta benzinske, da je odvezeno u Cerić.“ 

Načelnik:“ To nije istina, a i tamo nije bilo smeća nego raslinje. A smeće koje se odvezlo u 
Cerić je od staza koje smo radili u Bana Jelačića jer je inspektorica zaštite okoliša da to 
moramo zbrinuti i sanirati. Dobili smo ponudu od firme JET-SET, da bi to izdrobili tražili su 
45 000 kuna i ne znaju koju bi količinu materijala dobili. Tako da smo to zbrinuli u Ceriću u 
doli.“ 

Predsjednik vijeća:“ vala lijepa, gospodine Kalaica, izvolite!“ 

G. Kalaica:“ Imam pitanje za načelnika, vezano za onaj pružni prijelaz o kojem je već bilo 
govora na vijeću, dosta ljudi je čulo i pita hoće li ga zatvoriti.“ 



Načelnik: „U obilasku tog spornog pružnog prijelaza je bio projektant iz HŽ-a, bio je sa 
ljudima koji uz prugu imaju čestice te su razgovarali o premještaju tih čestica. Bilo je govora 
o zatvaranju tog pružnog prijelaza ali nije još odlučeno niti je projektna dokumentacija 
gotova. Postoji mogućnost izgradnje drugog kolosijeka ali postoji pravilo da na 1000 metara 
ne smije biti dva kruna prijelaza.“ 

Predsjednik vijeća: „Hvala, Josipe izvoli!“ 

G. Srednoselec: „ Ja bih pitao načelnika koja je cijena staza koje su se sada radile i onoga 
preko puta benzinske?“ 

Načelnik: „Cijena staze je 174kn/m², i to je nekih 40 000 kuna.“ 

G. Srednoselec: „ Pitao bih još ima li što novo za Monosterium, rješava li se što?“ 

Načelnik: „ Ne rješava se ništa.“ 

G. Srednoselec: „Zanima me još jeste li pritisnuli ove dužnike, opg-ove, zadruge.?“ 

Načelnik: „ Slažem se da ima veliki dužnika, ali tek nakon treće opomene za neplaćanje, 
Agencija ima pravo s njima raskinuti ugovor, a opomene su njima poslane. Poslije će biti 
proslijeđeno Državnom odvjetništvu, ja iskreno neću njih ganjat, ionako iamju ugovore sa 
Agencijom.“ 

Predsjednik vijeća: „ Hvala, ima li još pitanja? Nema, idemo onda na slijedeću točku!“ 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice 
 
Predsjednik vijeća: „ Načelniče, objasnite Vi.“ 
Načelnik: „ Ulica je u produžetku Ulice M. Držića, tamo sad mladi bračni parovi dobivaju poticaje od 
države.“  
Predsjednik vijeća: „ Ima li netko prijedlog imena? Ili da to ostavimo za slijedeću sjednicu kada nas 
bude više a vi do tada razmislite? Molim glasajte!“ 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Točka 4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju vrtića 

Predsjednik vijeća: „ Načelniče, izvolite.“ 

Načelnik: „ Odluka je bila da sufinanciramo sa 250 kuna, Odluka je vrijedila do 01.06. Ja 
predlažem da ostane i dalje takvo.“  

G. Srednoselec: „ S koliko se naš vrtić sufinanira?“ 



Načelnik: „ Sufinanciramo svako dijete sa 50 kuna, ali mi financiramo taj vrtić sa 33 000 
kuna. Mi dajemo za plaće tetama. Vrtić je općinski“ 

Predsjednik vijeća: „ Ova Odluka ostaje na snazi do 31.12., molim glasajte.“ 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

Točka 5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu 
 
  
Predsjednik vijeća: „Materijale ste dobili,  a Katarina će malo pojasnit o čemu se radi.“ 
Katarina: „Postoji Pravilnik koji se zove isto kao i ova Odluka, a Agencija za poljoprivredna 
zemljišta traži da im se do 30.06. pošalje naša Odluka.“ 
 
Predsjednik vijeća: „Hvala, možemo glasovati.“ 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 

 
Točka 6. Prijednlog Odluke o određivanju pravni osoba od interesa za civilnu zaštitu u 
Općini Nuštar 
 
Predsjednik vijeća: „Drago, izvoli!“ 

G. Mrkonjić: „Imali smo na prethodnoj sjednici ovu odluku, ali su u međuvremenu odlučili da 
ne mogu biti obrti u toj odluci, pa smo morali mijenjat Odluku.“ 

Predsjednik vijeća: „Procedura klasična, hvala lijepa. Molim glasajte.“ 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

 

 



Točka 7. Prijedlog Odluke o izradi Prostornog plana Općine Nuštar 

Predsjednik vijeća: „Već je bilo razgovora na sjednicama  Prostornom planu a sada bi trebali 
donijeti Odluku da se može krenuti u izradu novog Prostornog plana. I ako se ne varam 
možemo biti sufinancirani.“ 

Načelnik:“ Da, do 50%.“ 

Predsjednik vijeća: „Hvala lijepo, molim glasajte.“ 
 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Predsjednik vijeća:“ Sad molim 10 minuta stanke, vijećnici HDZ-a i koalicije preko u 
vijećnicu:“ 
 
NAKON STANKE 
 
Predsjednik vijeća:“ Poslije stanke nemamo kvorum, jer je Josip napustio sjednicu, tako 
da ćemo ostale točke prebaciti na slijedeću sjednicu. „ 
  

 
Zapisničar 
Katarina Mađarević, mag.iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivica Gilja 
____________________________ ________________________ 
 
 
 
 
 

 


