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KLASA: 021-06/20-02/14 
URBROJ: 2188/07-20-02/03 
Nuštar, 23. prosinac 2020. godine 
 

ZAPISNIK 
s 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 23. prosinca 2020. godine s početkom u  17.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 021-05/20-02/13 URBROJ: 2188/07-20-02/03 od dana 18. prosinca 2020 godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. DARIO NOVAK 
2. JOSIP PAP 
3. IVAN ŽEKO - HSLS 
4. DARKO ČULJAK 
5. KLAUDIJA WILD  
6. ZDRAVKO SESAR – došao na 4 točku dnevnog reda 
7. TOMISLAV VELIĆ- 
8. KATARNA POPOVIĆ 
9. ROBERTA MESIĆ 
10. IVICA GILJA 
11. MATEJ VRSELJA 
12. NEDELJKO MUDNIĆ 

Sjednici nisu nazočili:  
1. IVAN MILIĆ 
2. MARINKO SUTON 
3. JOSIP SREDNOSLEC 

       
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika općine Nuštar 
   JOSIP IVANKOVIĆ - referent za računovodstveno-financijske poslove 
   JASMINKA ZOVKO – ravnateljica Predškolske ustanove Vrtuljak – do 3. točke dnevnog reda 
   ŽELJKO STANKOVIĆ – zainteresirana javnost 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
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Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak.  
  
Dajem riječ vijećnicama i vijećnicima u svezi zapisnika s 38. sjednice.  
 
Predsjednik vijeća Dario Novak daje zapisnik s 37. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 
Prije glasanja ide nadopuna dnevnog reda koju predlaže načelnik a radi se o koeficijentima za djelatnike 
iz programa Zaželi. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje nadopunu dnevnog reda na glasanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 
''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

 
1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i 

rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine 
3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu i donošenje Odluke o II. 

izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu 
4. Proračun Općine Nuštar za 2021. godinu i Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Nuštar za 2021. godinu 
5. Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
6. Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva 
7. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2021. godinu za redovito 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Nuštar  

8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  
9. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu  
10. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu  
11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  
12. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za 2021. godinu  
13. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  

za 2021. godinu  
14. Socijalni plan Općine Nuštar za 2021. godinu 
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbanog područja Vinkovci 
16. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 
17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nuštar u 2020. godini 
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18. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje za 2021-2023. 

19. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine 
20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi u neotuđivom vlasništvu 

Općine Nuštar 
21. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Nuštar 
 

 
Točka 1. Aktualni sat 
 
Načelnik:  

- Pozdravljam sve prisutne, zadnja sjednica 26.11, ja sam bio u izolaciji tako da neću puno u 
aktualnom satu 

- Toliko očekivani regionalni vodovod za Marince je napravljen, puštena voda, još se ispiru 
cijevi i Marinci će napokon dobiti pitku vodu 

- Vodosprema u Nuštru, radovi obustavljeni jer nema dovoljno sredstava, Općina isplatila 
svoj dio, čeka se rebalans Hrvatskih voda 

- Poučne staze, odabran izvođač radovi idu prema planu 
- Parkiralište i staze u Nuštru, radovi se privode kraju, imali problema s HT-om i vodovodom 

pa se odvuklo 
- ŠRC Dvorac je na posebnim uvjetima 
- Dječji vrtić u Ceriću predan na ishođenje građevinske dozvole 
- Za umirovljenike je bio javni poziv, javilo se njih 384, isplata je bila u ponedjeljak 
- Za stipendije se javila 67 redovna studenta, studenti dolaze potpisati ugovor pa kreće isplata 

 
Gospodin Mudnić, imam 2 pitanja. Zamoljen od strane sumještana Darka Matančevića imam dužnost 
da se obratim vama na aktualnom satu da upoznam sve sa problemom povrata zemlje. Kažu da je ovo 
zadnje upozorenje, prijeti uskokom, dorhom i tužbom. 
2. pitanje park Dola, opet je derutno, pokidana ograda, vise grede i mislim da je sad opasno za djecu 
tamo. 
Načelnik, slažem se za park Dolu, već smo par  puta servisirali. Evo danas otvorenje dječjeg igrališta u 
Ceriću, danas otvorenje, jučer podloga postavljena i danas na otvorenju sve iskidano. Vidjeli ste i sami 
na zgradi doma kulture na šta liče one rine. Mi moramo ili staviti kamere ili platiti nekog dežurnog koji 
će kazniti odmah nekog roditelja čija djeca uništavaju imovinu. Što se tiče gospodina Matančevića, 
odgovorit ću mu nek mi se obrati pismeno a sad ću reći pred svim vijećnicima. Gospodin Matančević je 
bio jako neugodan u općini. Dobili smo od drž odvjetništva da predvidimo zemlju za povrat, mi nemamo 
poimence već koliko hektara da odredimo što smo i napravili. Povrat zemljišta se ne zna tko će raditi, 
Općina Nuštar ga neće raditi hoće li županija ili ministarstvo i ja sam to njima rekao kad je bio u općini 
ali je bio toliko neugodan izderao se i na mene i na pročelnicu prijeti se Uskokom, možete mu slobodno 
reći da ih dovede i da vide u čem je problem. Ja bi drage volje volio da se to riješi jer su to svakakve 
priče po selu, a mi točno neznamo ko ima pravo. On je čak htio da mu tablu koju je radio igo farmer a 
sad ju rade Omica i Fritz da njih izvlastimo i njemu dodijelimo ali kako ti znaš koji ćeš ti dio dobiti. Ona 
je predviđena za povrat, kad smo predviđali zemlju za povrat uzeli smo tu tablu jer je slobodna, nismo 
htjeli nikom uzeti zemlju. 
Gospodin Mudnić, što se tiče igrališta i devastacije ja sam za to da gdje god je općinsko ulaganje da se 
postave kamere. 
Gospodin Velić, mene zanima ova priča oko vodospreme, znam da su radovi zaustavljeni, a prije nekih 
4,5 vijeća ste vi načelniče spominjali i bili ste dosta revoltirani oko plaćanja nešta vodovodu, pa me 
zanima jel tu negdje zapelo,? Ima li to plaćanje veze s time. 
Načelnik, nema veze to s busterom, VVK je raspisao natječaj za izgradnju vodospreme, investicija 6,7 
mili kuna, radove dobila VVK, mi smo dobili naš dio nekih 20%, isplatili smo jedan dio naš jer ide po 
situacijama ali je jednostavno nestalo novaca, Hrvatske vode nisu osigurale dovoljno sredstava, čeka se 
njihov rebalans. Građevinski radovi su gotovi, pokrilo se sad ide samo opremanje, a što se tiče tog 
bustera to nema veze s tim to još tamo stoji 
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Gospodin Žeko, mi smo o našoj firmi na općinskom vijeću raspravljali neznam koliko puta, prije 5 
mjeseci promijenjen direktor ali evo do danas još nismo upoznali direktora na vijeću. 
Načelnik, prva slijedeća sjednica vijeća dolazi direktor Monosteriuma pa neka iznese svoj plan i rad. 
Gospodin Gilja, kakvo je stanje na Mlačugama za ceste? Uz prugu što će biti ako se zatvori? 
Načelnik, HŽ krenule s izmještanjem ceste od P. Svačića do Meštrovića gdje je kompletna trasa od HŽ-
a. HŽ u nijednom trenutku se nisu obratile općini nuštar u zadnje 2 godine da kažu što rade. Kod mene 
jedino dođe nadzor da me obavijesti što će se raditi. Nadam se ako uspijemo dogovoriti nešto s HŽ-om 
da će se odraditi pristupne ceste. E sad što se biti s pružnim prijelazom i hoće li ga biti to neznam. Ako 
se otvori u P. Svačiča postoji mogućnost da se saniraju i tamo pristupne ceste ako se ne otvori bojim se 
da nijedna cesta neće biti sanirana. Predstavnici HŽ su trebali biti tu prije 10 ak dana. 
Gospodin Velić, ako dođe do tog sastanka i kao dođe predsjednik uprave možemo li mi malo omasovit 
taj sastanak kako bi nekom snagom mase pokušali doprinjeti promjeni njihovog modela funkcioniranja. 
Načelnik, oni rade na svojoj čestici pa vjerojatno zato misle da nemoraju tražiti nikakvu suglasnost od 
Općine Nuštar. 
 
Točka 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima 
i rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine   
 
Nakon izlaganja ravnateljice i kratke rasprave Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0  
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu i donošenje Odluke o II. 
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu  
 
Nakon rasprave Predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje: 

 
''ZA'' – 7 

''PROTIV'' – 1 
''SUZDRŽANI'' –3 

Odluka nije donesena. 
 

+KRATKA PAUZA+ 
NAKON PAUZE DOLAZI VIJEĆNIK GOSPODIN ZDRAVKO SESAR 

 
Točka 4. Proračun Općine Nuštar za 2021. godinu i Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Nuštar za 2021. godinu 
 
Predsjednik vijeća Dario Novak, stigao je amandman gospodina Žeke pa ga moli da ga pročita. 
Gospodin Žeko, svim anam je poznata ekonomska, demografska nezaposlenost a i covid kriza pa bi 
bilo dobro da za uskrs što više djece u općini dobije paketiće. Po mom prijedlogu 700 djece bi dobilo 
pakete u vrijednosti 100,00 kuna, Ako je potrebno uvesti neki cenzus i sl ali o tom ima vremena. Zato 
bi da se s intelektualnih i osobnih usluga plan za 2021 je 770.000,00 skine 70.000,00 za paketiće za 
djecu za Uskrs. 
Načelnik, prihvaćam amandman 
Nakon rasprave Predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke na glasanje: 
 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2 
(nema vijećnika Gilje na glasanju) 
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Odluka je većinom glasova. 
 
Točka 5. Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 
(nema vijećnika Gilje na glasanju) 

Odluka je donesena većinom glasova. 
 
Točka 6. Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva  
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3 
(nema vijećnika Gilje na glasanju) 

Odluka je donesena većinom glasova. 
 

 
 
Točka 7. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2021. godinu za 
redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Nuštar   
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 2 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
 
 
 
Točka 8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu   
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
 
 
Točka 9. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu   
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 
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''SUZDRŽANI'' – 1 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
Točka 10. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
Točka 11.  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu   
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 1 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
Točka 12. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 13. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru  za 2021. godinu 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 14. Socijalni plan Općine Nuštar za 2021. godinu 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 1 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
Točka 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbanog područja Vinkovci  
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 6 
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''PROTIV'' – 1 
''SUZDRŽANI'' – 5 

Odluka nije donesena. 
 

Točka 16. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
Točka 17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nuštar u 2020. godini 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 18. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje za 2021-2023. 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 19. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi u neotuđivom 
vlasništvu Općine Nuštar 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
Točka 21. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar 
 
Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
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''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

Odluka je donesena jednoglasno. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 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 i 
Glasniku Općine Nuštar. 
 
 
Zapisničar        Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Maja Matijašević, mag. iur.        Dario Novak 
 
 
 
_________________________      ______________________ 
 
 


