
1 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 008-01/13-02/235 

URBROJ: 2188/07-13-02/03 

Nuštar, 27. prosinac 2013. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 23. prosinca 2013. godine s početkom u 18,00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dražen Kalaica, Pozivom, 

Klasa: 008-01/13-02/232, Urbroj: 2188/07-13-02/03 od dana 18. prosinca 2013. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

1.   JOSIP SREDNOSELEC  

2.   DRAŽEN KALAICA 

3.   KRUNOSLAV ŠARIĆ 

4.   GORAN BANOŽIĆ 

5.  DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

6. IVO MILIĆ 

7. ZORAN ALPEZA 

       8. STJEPAN LOVRIĆ 

 

Sjednici nisu nazočiili: 

       

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   ŽELJKO SESAR  

4.   IVAN MILIĆ  

5.   NEDELJKO MUDNIĆ 

6.   MARIO ŽOKVIĆ 

       7.  IVAN NEDOKLAN 

 

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 Mihaljević, mag. iur 
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Predsjednik Općinskog vijeća, prije nego što predložim dnevni red zamolio bih gospodina Zlatka 

Cvrkovića da nas informira o sudskoj tužbi vezano za EKO-dim i Općinu Nuštar. 

Gospodin Zlatko Cvrković, ja bih vas sve pozdravio ovdje i ukratko vam objasnio o čem se radi 

budući da ima novih vijećnika koji nisu upoznati s tim. 

Općina Nuštar je zaključila ugovor o koncesiji ns rok od 15 godina. Taj ugovor je trajao samo 4 

mjeseca i prekinut je od strane Općine. Hrvoje Horvat se nije složio s tim i podnio je tužbu i potražuje 

milijun i 800, 900 tisuća kuna s kamatama. Bivši načelnik Tomić me angažirao da se pokuša nešto 

napraviti. Dogodila se još jedna stvar, Hrvoje Horvat je pokrenuo još jednu stvar. Donesena je presuda 

zbog ogluhe i kad je donesena presuda netko je potpisao povratnicu i presuda je postala pravomoćna. 

Taj ugovor i dalje egzistira, osnažen je putem sudske presude. 

Provedeno je vještačenje da se utvrdi izgubljena zarada, utvrđeno je da je izgubljena zarada oko 

milijun i 200 tis kn. Ja sam se žalio na taj iznos i sud je prihvatio moje tvrdnje te je sutkinja odredila 

novo vještačenje za period do podnošenja tužbe. Njegov tužbeni zahtjev je osnovan za vremenski 

period od prestanka obavljanja službe do podnošenja tužbe. Moj savjet je da pokušate to riješiti s njim 

jer će on podnijeti tužbu i kasnije kad ovo prođe za period dok mu ugovor traje. Zašto je ugovor 

raskinut nakon 4 mjeseca neznam. 

Postupak traje već godinu i pol dana, a kada će završiti ne znam. Moje mišljenje jer je to spor koji 

gubite je da pokušate napraviti neki sporazum ili nagodbu s njim ili da ga se vrati. Što se tiče iznosa 

koji će to na kraju biti u pitanju je oko 100, 150 tisuća kuna. 

U vezi moga honorara tražio sa akontaciju od 10 tisuća kuna i sad ću tražiti još 10 tisuća kuna. 

Najbolje da ga pozovete, imate sudsku presudu i ugovor o koncesiji i recite mu da se vrati pa ako se ne 

vrati to je razlog za raskid ugovora 

 

Nakon rasprave sa gospodinom Cvrkovićem predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je nazočno 8 

vijećnika te da ima kvorum i otvara sjednicu općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća, ima li nadopuna? Imamo odluku Povjerenstva za izbor i imenovanje 

kojom traže da se izglasavanje nepovjerenja predsjedniku općinskog vijeća uvrsti kao točka dnevnog 

reda. 

Gospodin Goran Banožić, da je točka htjela biti stavljena u dnevni red bila bi stavljena. 

Gospodin Stjepan Lovrić, mi na ogranku smo raspravljali o ovim točkama, a te točke nije bilo. 

Gospodin Krunoslav Šarić, u ime HDSSB-a mi smo očekivali tu točku i to nije na dnevnom redu i kad 

bude mi ćemo se očitovati. 

Predsjednik Općinskog vijeća, predsjedniku povjerenstva odustajete li od te točke dnevnog reda? 

Gospodin Krunoslav Šarić, ne odustajemo od te točke i kad ta točka bude na dnevnom redu mi ćemo 

se očitovati. 

Predsjednik Općinskog vijeća, znači nema nadopuna? 

Gospodin Stjepan Lovrić, ovo ne ide u pravom smjeru. 

 

***Vijećnik HSLS-a Stjepan Lovrić je napustio vijećnicu te je sjednica PREKINUTA JER NEMA 

KVORUMA!! 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, nastavak sjednice Općinskog vijeća zakazujem za petak 27.12. s 

početkom u 17:00 sati. Svi materijali biti će dostavljeni na sjednici vijeća. 

 

PREKID U 19:35!! 
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Nastavak 7. sjednice Općinskog vijeća prekinute 23. prosinca 2013 godine. Sjednica se 

održava 27. prosinca 2013. godine s početkom u 17:00 sati. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   ŽELJKO SESAR  

4.   IVAN MILIĆ  

5.   NEDELJKO MUDNIĆ 

6.   JOSIP SREDNOSELEC  

7.   DRAŽEN KALAICA 

8.   GORAN BANOŽIĆ 

9. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

      10. IVO MILIĆ 

      11. ZORAN ALPEZA 

      12. MARIO ŽOKVIĆ 

      13. IVAN NEDOKLAN 

 

Sjednici nije nazočio: 

      1. STJEPAN LOVRIĆ 

2. KRUNOSLAV ŠARIĆ 

 

  

Predsjednik Općinskog vijeća, nazočni je 13 vijećnika, kvorum imamo te možemo nastaviti sa 

sjednicom. 

Prije izglasavanja dnevnog reda ima li nadopuna. 

Gospodin Domagoj Marošević, u ime kluba vijećnika imamo prijedlog 1/3 vijećnika Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća, ovim prijedlogom koji mi je dostavljen traži se razrješenje oba 

potpredsjednika Općinskog vijeća. Ovaj prijedlog je potkrijepljen od strane 5 vijećnika i oni imaju rok 

od 8 dana ako se žele očitovati o tome. 

 

Dnevni red glasi: 

 

1.  Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat, 

3. Usvajanje Prijedloga o izmjenama i dopunama proračuna Općine Nuštar za 2013. godinu 

4. Usvajanje Prijedloga proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu 

5. Usvajanje Odluke o izvršenju proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu, 

6. Usvajanje projekcije proračuna Općine Nuštar za 2015. i 2016. godinu 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu za nezakonito izgrađene 

zgrade 

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti za zahvat izgradnje kolektorske mreže – dio 

sliva C, preostali dio sliva A i B u naselju Nuštar 
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9. Donošenje Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna II. Prostornog plana uređenja Općine 

Nuštar 

i točka od Povjerenstva za izbor i imenovanje kojom traže izglasavanje nepovjerenja predsjedniku 

Općinskog vijeća. Ja sam dužan uvrstiti tu točku i iz tog razloga 3 točka dnevnog reda bi trebala glasiti 

po zahtjevu Povjerenstva za izbor i imenovanje izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Općinskog 

vijeća Draženu Kalaici. 

 

Predloženi dnevni red dajem na usvajanje: 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (12 glasova ZA i 1 glas PROTIV). 

 

 

 

TOČKA 1. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NUŠTAR 

 

Gospodin Goran Banožić, tražimo da se u točki 5 napomene da je HDSSB napustio sjednicu vijeća 

zbog povišenog tona gospodina Ivana Nedoklana. 

 

Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar. 

 
Za zapisnik je glasovalo: 

''ZA'' – 11 glasova 

''PROTIV'' – 2 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 

Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

 

 

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

 
Načelnik, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem na dolasku na 7. sjednicu općinskog vijeća. Od 
prošle sjednice 27. studenog provedene su slijedeće aktivnosti. 
4.12. bio sam u Ministarstvu uprave u svezi službeničkih odnosa u Općini Nuštar i Zavodu za statistiku 
radi projekta HET NET. 
10.12 je bila inspekcija iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u vezi deponije u 
Marincima. Ukupna utvrđena vrijednost sanacije je 141.620,00, učešće Fonda je 80% te će nm vratiti 
113.296,00 kn, 
11.12 u županiji je održan sastanak sa pročelnikom za turizam i kulturu gdje su iznijeli problem u vezi 
bibliobusa. Naime županija financira bibliobus sa 300.000,00 kuna, ali im nedostaje još 147.000,00 
kuna. 
Zatražena je pomoć od jedinica lokalne samouprave tako i od Općine Nuštar jer bez obzira što imamo 
knjižnicu bibliobus dolazi u Cerić i Marince i ima oko 70 korisnika. Općina već plaća bibliobus 
10.000,00 kuna s tim da bi trebali pojačati s još 7.743,00 kn. 
Razgovor vođen i sa pročelnikom uprave za ceste u vezi autobusnog ugibališta u Marincima gdje se 
traži građevinska dozvola koju općine ne posjeduje. 
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12.12 održan informativni sastanak sa gospodinom Pavlovićem u županiji u vezi minski sumnjivih 
područja na području Općine Nuštar. Na području Općine ima još oko 124 hektra miniranog područja, 
od toga 30% je šuma, s tim da je na natječaju prošlo razminiranje početkom proljeća za Nuštar. 
Održan je sastanak u Bogdanovcima sa predstavnicima LAG-a  gdje se razgovaralo uglavnom oko 
zakona o financiranju udruga, o edukacijama osoba za javnu nabavu, osposobljavanja osoba za 
fiskalnu odgovornost. 
Od županije smo dobili sredstva za isplatu novčane pomoći za ogrjev 64 obitelji. Isto tako je Općina 
pomogla 30 obitelji sa drvima.  
Podijeljeni su paketići 50 obitelji korisnika socijale. 
Završeno je nasipavanje poljskih puteva i produženje vodovodne mreže u Ceriću. Dovežen je crijep i 
žljebnjaci za igralište u Marincima. 
 
Gospodin Domagoj Marošević, ispred kluba vijećnika, na općinskom odboru HSS-a je raspravljano u 
vezi hrvatskih branitelja, njima ministarstvo plaća groblje pa me zanima što je sa civilima? 
Načelnik, nemamo nikakvih saznanja o tome. 
Gospodin Ivan Milić, što se tiče vode u Marincima je li kontaktirano sa vodovodom  i bunar u 
Marincima hoće li se sanirati. 
Načelnik, zamolio me direktor da sačekam iza Nove godine jer se stalno mijenja zakon o vodama. 
 
 
 
 
 

TOČKA 3. 

IZGLASAVANJE NEPOVJERENJA PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA DRAŽENU 

KALAICI 

 
Predsjednik općinskog vijeća, prije glasovanja ja bi dostavio očitovanje svim vijećnicima kao odgovor 
na zahtjev Povjerenstva za izbor i imenovanje. 
Gospodin Goran Banožić, nemam što za reći lijepo ste to sročili. 
 

Izglasavanje nepovjerenja predsjedniku općinskog vijeća: 
''ZA'' – 1 glas 

''PROTIV'' – 3 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 9 glasova. 

 

Prijedlog kojim se htjelo izglasati nepovjerenje predsjedniku Općinskog vijeća nije dobio 

potrebnu većinu te nije prošao. 

 

Koristim priliku da naglasim da ću ja u roku od 15 dana vratiti mandat Općinskom vijeću na 

raspolaganje. 

U razgovoru sa HDZ-om došli smo do ovog zaključka. Ja sebe ne mogu staviti ispred glasača i čast mi 

je da se ovim potezom neće opteretiti Općina sa novim  izborima. HSP je ozbiljna stranka. 

Odluka koju sam donio u narednom periodu biti će realizirana. 
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TOČKA 4. 

USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR ZA 2013. GODINU 

 
Gospodin Domagoj Marošević, prije sjednice se sastao odbor za proračun i financije i nismo primjetili 
nikakva trošenja koja nisu u skladu sa statutom. 
 
Općinsko vijeće općine Nuštar usvaja izmjene i dopune proračuna Općine Nuštar za 2013. godinu 
 

Za izmjene i dopune je glasovalo: 
''ZA'' – 12 glasova 

''PROTIV'' – 1 glas 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 
Izmjene i dopune proračuna Općine Nuštar za 2013. godinu usvojene su većinom glasova. 

 
 

TOČKA 5. 

USVAJANJE PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR ZA 2014. GODINU 

 

 
Gospodin Ivica Gilja, prijedlog je podržan od strane HDZ-a. Onaj dio slobodnih novaca iz proračuna 
koji bi se trebao ulagat je ulaganje u projekte  prema EU gdje bi se moglo izvući još sredstava i zato 
vjerujem da je taj proračun razvojan 
Predsjednik Općinskog vijeća, proračun je razvojan i u okviru sredstava kojima raspolažemo. 

Za proračun je glasovalo: 
''ZA'' – 11 glasova 

''PROTIV'' – 2 glasa 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 
Proračun je usvojen većinom glasova. 

 
 

 

TOČKA 6. 

USVAJANJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR ZA 2014. GODINU 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja odluku o izvršenju proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu. 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 11 glasova 

''PROTIV'' – 1 glas 

''SUZDRŽANI'' – 1 glas. 

 
Odluka je donesen većinom glasova. 
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TOČKA 7. 

USVAJANJE PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR ZA 2015. I 2016. GODINU 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja projekciju proračuna Općine Nuštar za 2015. i 2016. godinu. 
 

Za Projekciju je glasovalo: 
''ZA'' – 12 glasova 

''PROTIV'' – 1 glas 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 
Projekcija je usvojena većinom glasova. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ZA 

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu za 
nezakonito izgrađenu zgradu. 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 13 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

 
 
 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI ZA ZAHVAT 

KOLEKTORSKE MREŽE-DIO SLIVA C, PREOSTALIO DIO SLIVA A I B U NASELJU 

NUŠTAR 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o osnivanju prava služnosti za zahvat kolektorske 
mreže- dio sliva C, preostalo dio sliva A i B u naselju Nuštar. 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 13 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
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TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA II. PROSTORNOG 

PLANA UREĐENJA OPĆINE NUŠTAR 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna II. prostornog plana 
uređenja Općine Nuštar. 

 
Za Odluku je glasovalo: 

''ZA'' – 13 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

Gospodin Ivica Gilja, ispred HDZ-a čestitam načelniku na donošenju proračuna. 

Načelnik, u svoje i u Dragino ime zahvaljujem vijećnicima na izglasavanju proračuna i nadam se još 

boljoj suradnji. 
 

Sjednica je završila s radom u 18:05 sati i snimana je magnetofonom. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar Predsjednik Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Dražen Kalaica 

 

 

_____________________       __________________ 


