
1 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 008-01/17-02/127-1 

URBROJ: 2188/07-17-02/03 

Nuštar, 12. rujan 2017. godine 

 

 ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

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

 

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

KLASA: 008-01/16-02/126, URBROJ: 2188/07-16-02/03 od dana 07. rujna 2017. godine. 

Sjednici su nazočili: 

 

1. ZDRAVKO SESAR 

2. DARKO ČULJAK 

3. KATARINA KOZINA 

4. JOSIP PAP 

5. DARIO NOVAK 

6.   ROBERTA MESIĆ 

7. IVICA GILJA 

8. MARINKO SUTON 

9. NEDELJKO MUDNIĆ 

10. IVAN MILIĆ 

11. KLAUDIJA WILD-došla na aktualni sat 

12. TOMISLAV VELIĆ 

13. IVAN ŽEKO 

 

Sjednici nisu nazočili: 

1. MATEJ VRSELJA 

2. JOSIP SRDNOSELEC 

 

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 je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnike sa ranijih sjednica 

na glasanje. 

- Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

''ZA'' – 6 

''PROTIV'' – 6 

Zapisnik nije usvojen 

 

- Usvajanje zapisnika sa 3.  izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

 

''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 5 

Zapisnik usvojen većinom glasova 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  za  sjednicu predlaže nadopunu dnevnog reda s četiri točke. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red sa nadopunom na glasanje:  

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 4 

 

Dnevni red usvojen većinom glasova. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 

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

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. – 30.06..2017 

4. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.1.- 30.06.2017. godine 

5. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda 

6. Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar 

7. Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola 

8. Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece  

9. Odluka o plaćanju režija za nogometne klubove NK Nosteria Nuštar i Nk Mladost 

Cerić 

10. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za redovito 

financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Nuštar izabranih s 

liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar 

11. Odluka o sufinanciranju djece u Osnovnoj školi za školsku godinu 2017/2018 

12. Odluka o preimenovanju ulice u Nuštru, Prijedlog Udruge Hrvatskih obrambenih 

Snaga Nuštar 

 

 

Točka 1. Aktualni sat  

Nakon uvodne riječi načelnika slijedi rasprava vijećnika i pitanja vijećnika upućena 

načelniku. 
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Točka 2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016 

 

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

 

''ZA'' – 6 

''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 2 . 

Odluka nije usvojena. 

 

Točka 3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01.01. – 

30.06..2017 

 Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 6 

''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 2. 

Odluka nije usvojena. 

 

Točka 4. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.1.- 30.06.2017. godine 
 

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 4. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 5. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda.  

Pristigao je jedan prijedlog za povjerenstvo za elementarnu nepogodu: 

Drago Mrkonjić, Maja Matijašević, Sesar Zdravko, Hrvoje Josić, Jasna Jakopiček 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

 

 

Točka 6. Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 7. Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola 

Gospodin Ivan Žeko predlaže da Općina plaća 100 kn odnosno onaj dio koji plaćaju roditelji, 

gospodin Ivica Gilja podržava odluku kao i načelnik. 

Predsjednik općinskog vijeća daje odluku na glasanje s tim da iznos ide 100,00 kn sufinancira 

Općina Nuštar 
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''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 8. Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece 

Nakon rasprave i nekoliko pristiglih prijedloga predsjednik Općinskog vijeća daje pojedini 

prijedlog na glasanje. 

- 1 . prijedlog iznos od 250,00 kuna 

''ZA'' – 6 

''PROTIV'' – 7 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka nije usvojena. 

 

- 2. prijedlog iznos od 300,00 kuna 

''ZA'' – 6 

''PROTIV'' – 4 

''SUZDRŽANI'' –3 . 

Odluka nije usvojena. 

 

- 3. prijedlog iznos od 400,00 kuna 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 9. Odluka o plaćanju režija za nogometne klubove NK Nosteria Nuštar i Nk 

Mladost Cerić 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 10. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za redovito 

financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Nuštar izabranih s 

liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

Točka 11. Odluka o sufinanciranju djece u Osnovnoj školi za školsku godinu 2017/2018 

 

Nakon rasprave predsjedniku Općinskog vijeća pristigla su dva prijedloga te ih daje na 

glasanje: 

- 1 prijedlog iznos od 400,00 kuna 

''ZA'' – 6 

''PROTIV'' – 0 
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''SUZDRŽANI'' –7 . 

Odluka nije usvojena. 

 

- 2 prijedlog iznos od 600,00 kuna 

''ZA'' – 5 

''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' –3 . 

Odluka nije usvojena. 

 

Točka 12. Odluka o preimenovanju ulice u Nuštru, Prijedlog Udruge Hrvatskih 

obrambenih Snaga Nuštar 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Točka 13. 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'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 6. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

 

Točka 8. 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: 

''ZA'' – 8 

''PROTIV'' – 5 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

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'' – 8 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 5. 

Odluka je usvojena većinom glasova. 

 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske 

ustanove  VRTULJAK u Nuštru  
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Predsjednik vijeća daje točku na raspravu. 

Pristigao je 1 prijedlog koji glasi: 

1. Sesar Zdravko 
2. Katarina Kozina 
3. Marinko Suton 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasanje: 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – . 

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 

____________________________ ________________________ 

 

 

 

 

 

 


