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KLASA: 008-01/18-02/24-1
URBROJ: 2188/07-18-02/03
Nuštar, 09. veljače 2018. godine

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar,
održane dana 09. veljače 2018. godine s početkom u 19,00 sati
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Novak Dario, Pozivom,
KLASA: 008-01/18-02/21, URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 30. siječnja 2018. godine.
Sjednici su nazočili:
1. ZDRAVKO SESAR
2. KATARINA POPOVIĆ
3. JOSIP PAP
4. DARIO NOVAK
5. ROBERTA MESIĆ
6. DARKO ČULJAK
7. MARINKO SUTON
8. NEDELJKO MUDNIĆ
9. KLAUDIJA WILD
10. TOMISLAV VELIĆ
11. IVAN ŽEKO
12. MATEJ VRSELJA
Sjednici nisu nazočili:
1. JOSIP SREDNOSELEC
2. IVAN MILIĆ
3. IVICA GILJA
Osim vijećnika sjednici su nazočili:
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar,
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika 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 te daje zapisnik sa ranijih sjednica
na glasanje.
-

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
Zapisnik usvojen jednoglasno

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje:
''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
Dnevni red usvojen jednoglasno.
Prihvaćeni dnevni red glasi:
1. Aktualni sat
2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Nuštar
3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nuštar
4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za stambeno-servisnu zonu
5. Pismo namjere gospodina Milić Petra o ustupanju materijala za web stranicu Nuštar
kroz povist i donošenje Odluke
Točka 1. Aktualni sat
Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća:
- malo vremena prošlo, ništa bitno se nije dogodilo;
- izabran je ponuditelj za LED rasvjetu, jedan jedini ponuditelj
- pustili javni poziv za energetsku učinkovitost za vrtić
- razgovarao s direktoricom vodovoda može se na deset rata
Gospodin Velić, pitanje vezano uz postupke javne nabave neznam koliko nas to izađe, prijedlog je
edukacija 4.000,00 kn i oko 1.500,00 kn Min. finanacija licenciranje. Moglo bi se ako Općina ima
puno procesa na tome uštediti pa nekoga zaposliti.
Načelnik, Općina nema puno postupaka možda 2,3 godišnje i cijena nije po visini nabave već je fiksno
određena i ne isplati nam se zapošljavat nekoga samo za to.
Gospodin Velić, Monosterium što će biti s njim i tematskom sjednicom?
Načelnik, NO je bio, razgovaralo se, i ono što je predsjednik NO zatražio i ono što je dostavljeno ništa
se nije moglo vidjeti, čeka se financijsko izvješće koje se mora predati do kraja 3 mjes. Nešto sde
mora desiti.
Gospodin Velić, imam neke informacije o mobingu uprave Monosteriuma prema zaposlenicima?
Načelnik, neznam za to, provjeriti ću.
Gospođa Wild, u kojoj je fazi Zaželi, bilo je testiranje prije tjedan dana, znaju li se osobe koje će biti?
Načelnik, bio je raspisan natječaj za voditelja i asistenta, testiranje je obavljeno, ali je došlo do izmjena
u Zakonu oko zapošljavanja te su nas zamolili da sačekamo još koji dan.
Gospođa Wild, Vidjela sam na stranicama Europskog socijalnog fonda da će ići natječaj, širenje mreža
soc. usluga i da može vrtić raditi u 2 smjene, za 2 godine su osigurana sredstva.
Načelnik, super što se tiče zapošljavanja, ali u razgovoru s ravnateljicom i tetama u vrtiću nema
zainteresiranih roditelja za 2 smjenu.
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Gospodin Velić, u 4 i 5 mjes izlazi natječaj prekogranične suradnje sa Bosnom i Srbijom, odličan
natječaj za obnovu dvorca, očuvanje kulturne baštine trenutno in, mislim da ne bi bilo loše aplicirati.
Načelnik, bili smo u Hrastu, za obnovu dvorca treba 20 mil eura to nemožemo dobiti u prekograničnoj
suradnji, ali 1 ili 2 mil možemo pa ćemo se potruditi.
Gospođa Mesić, htjela sam podijeliti s vama neke informacije: DVD mladež je jako uspješna. Imam
prijedlog da Općina izađe u susret da ih se nagradi, dočeka kad se vrate s natjecanja.
Načelnik, dobar prijedlog ali imamo jako puno mladih koji su uspješni i ne bi bilo moguće svima
dočeke organizirati.
Gospodin Žeko, zapisnik sa 6 sjednice, tko je i kada pisao kom naknadu za pravne osobe' Sve ideje što
mi govorimo sve to netko treba odraditi, ali to se mora pojačati.
Vi ste odgovorili da ste za kanalizaciju dogovorili s Jasnom Kopić ali se to ne izvršava. Ja sam bio u
srijedu 7.020 i razgovarao priključak je 6560 kn na 6 rata , pitao može li na 12 kaže ne može.
Prije 2 tjedna bili na fešti kod ribiča, otišao do ispusta na Vuku, to smrdi nepodnošljivo. Neznam kakvi
su to pročišćivači, može li se tu što napraviti kad se Nuštar priključi kako će to izgledati. Ako se tu
nešto može pogledati s Vodovodom.
Stalno govorimo o nekim projektima. Sportsku dvorani imaju manje općine od nas, imam gdje bi se
nešto moglo napraviti. Ne tražimo da to napravimo od svojih sredstava već da se to proba iz fondova
izvući.
Gospodin Velić, do sada nije bilo novaca za sportsku infrastrukturu iz fondova.
Načelnik, sve je to super, udrugama je dvorana trn u oku: prijedlog dobar, ali u sklopu škole jer nije
problem napraviti već je problem održavati.
Gospodin Velić, pošto nam je jedini izvor novaca projekt, ali se ništa ne može raditi na temelju želja.
Ako se objavi kakav natječaj vi morate imati sve i troškovnike i sve u detalje morate znati. Kad objave
natječaj oni daju rok 2,3 mjeseca. Najčešći uvjet je da se po potpisu ugovora mora ishoditi građevinska
dozvola tako da najbolje da mi pričamo o pripremi projekta.
Predsjednik Općinskog vijeća, pitanje za općinskog načelnika. Općina Nuštar je dobila za novi stadion
aluminijske stupce dok je bio načelnik Stipe Tomić. Vijećnik Suton me kontaktirao da se to riješi jer
se to nalazi kod njega.
Načelnik, možda bolje pitajte gospodina Sutona. Ja sam kontaktirao gospodina Tomića on mi je rekao
da su to općinski stupci da je to njegov brat donirao, a da se nalaze kod gospodina Sutona.
Gospodin Suton, sve je istina, ja ništa ne skrivam. Ja sam sanirao deponiju gdje je ikeša i manjak ,
mjesec dana sam to radio, nikad mi nitko nije platio.
Velić, postoji li kakav ugovor?
Gospodin Suton, riječi su u pitanju, nikad nije poslana faktura.
Gospodin Čuljak, čovjek je odradio radove, a on uzeo sebi neke stupce koji su donirani od općine
kakve to ima veze.
Gospodin Suton, nikakav papir o donaciji nema.
Načelnik, koja je vrijednost stupaca i koja je vrijednost radova?
Gospodin Suton, oko 50,60 tis kn a za radove neznam moram se vratiti.
Slijedi rasprava o stupcima u kojoj sudjeluju gotovo svi vijećnici.
Točka 2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Nuštar
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
Gospodin Mudnić, temeljem onoga što je Velić uznio treba izglasati tu odluku, možemo biti vlasnici
azila. Meni je drago što je to poteklo odakle je, to su kapitalna ulaganja
Gospodin Velić, ja sam i dalje zainteresiran za to: Dobio sam ponudu od Vinkovaca oni mi daju
milijun kuna. Budući da je to dinamično sve i ako se to definira ja ću tražiti da predsjednik vijeća
sazove telefonsku sjednicu je ponekad traže i zapisnik i tko je donio tu odluku. Meni je nejasno zašto
bi netko to odbio, ne gubi se ništa već dobiva.
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka usvojena jednoglasno.
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Točka 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nuštar
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
Gospodin Žeko, imam amandman da se u točku 31. Statuta unese stavak 6 koji glasi:
Općinsko vijeće odlučuje o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela
koje se može osnovati sa još dvije ili više jedinica lokalne samouprave, a u svrhu pripreme
projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. Budući da ovo jako
aktualna tema smatram da bi bilo u redu da to stoji u Statutu.
Predsjednik vijeća daje amandman na glasanje:
''ZA'' – 11
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 1.
Amandman usvojen većinom glasova.
Gospodin Velić, suzdržan sam, jer ako je netko za razvojnu agenciju onda sam to ja, ali mi
već imamo razvojnu agenciju, općinsku firmu. stavljamo u statut nešto što već imamo, ali
traljavo, ali podržavam svako osnivanje.
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka usvojena jednoglasno
Točka 4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za stambeno-servisnu zonu

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
Načelnik, Općina će biti ta koja će odrediti cijenu i uvjete natječaja, natječaj mora biti raspisan. I
državna revizija nam to rekla
Gospodin Velić, poslovne zone su projekt Vlade RH, mora postojati neka općinska odluka gdje je
definirano što se može što ne može
Načelnik, za sve čestice postoji što se sve smije raditi, u samom natječaju je bilo predviđeno što se
smije raditi, ishođene su lokacijske dozvole. Ishođeno je 2006 godine i dal to sada vrijedi neznam.
Gospodin Velić, poduzetništvo je temelj napretka, a o tome nismo uopće pričali.
Gospodin Mrkonjić, mi smo sam sastavili radni materijal koji bi zajedno usuglasili u kojem glasilu
vremenu i slične stvari. Ne vrijedi se vraćati što je bilo prije.
Gospodin Žeko, javni poziv podržavam. Općina mora dovesti infrastrukturu i onda dat svima pod
jednakim uvjetima i to još ove godine preraspodjela u proračunu.
Gospodin Velić, ne treba ograničiti na općinu Nuštar i RH, ja bi ga stavio otvorenim bez roka.
Preporuka prije nego što se raspiše javni poziv da izvidite što se može raditi.
U raspravi sudjeluju gotovo svi vijećnici.
Predsjednik vijeća daje točku na glasanje

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka usvojena jednoglasno
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Točka 5. Pismo namjere gospodina Milić Petra o ustupanju materijala za web stranicu
Nuštar kroz povist i donošenje Odluke

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
Načelnik, Pero Milić vodi stranicu Nuštar kroz povijest jedno 10-12 godina, na toj stranici ima stvarno
hrpa materijala o povijesti Nuštra, događanja, ratnih zbivanja svega. On to više ne može i on bi to
prepustio Općini znači sve te materijale bi prepustio uz neku naknadu. Na nama je da donesemo koja
je to naknada.
Gospodin Velić, razgovarao sam s njim i on to vodi 15 godina, to je cijela povijest., vrijedna arhivska
građa, godišnja naknada za domenu je 500-1000 kunu i on je to sve plaćao. Ja jesam za to jer cijenim
povijesnu građu nikad neznate kad će to zatrebati..
Načelnik, možemo li mi to donirati školi da djeca 7 i 8 razredi to nastave vodit
Gospođa Wild, mislim da ćeš to morati vidjet s ravnateljem. To je stranica više za odrasle i to bi se
moralo raditi uz nadzor.
Gospodin Velić, mi ovdje kupujemo i stranicu i hrpu materijala.
Predsjednik vijeća daje prijedlog od 10 tisuća kuna na glasanje.

''ZA'' – 12
''PROTIV'' – 0
''SUZDRŽANI'' – 0.
Odluka je usvojena jednoglasno
Sjednica je završila u 21:00 sati 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
________________________
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