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KLASA: 008-01/18-02/97 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar, 16. svibanj 2018. godine 
 

 ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 16. svibnja 2018. godine s početkom u 19,30 sati 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin  Novak Dario, Pozivom, 
KLASA: 008-01/18-02/93, URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 11. svibnja 2018. godine. 
Sjednici su nazočili: 
 

1. ZDRAVKO SESAR 
2. DARKO ČULJAK 
3. KATARINA KOZINA 
4. JOSIP PAP 
5. DARIO NOVAK 
6.   HRVOJE PERIŠA 
7.   MATEJ VRSELJA 
8. IVAN MILIĆ 
9.   KLAUDIJA WILD 
10. IVAN ŽEKO 
11. IVICA GILJA 
12. MARNKO SUTON 
13. NEDELJKO MUDNIĆ 
14. TOMISLAV VELIĆ 

 
Sjednici nisu nazočili:  

1. JOSIP SREDNOSELEC 
 

Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar, 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur 
 
Sjednici nazočan: Željko Stanković- zainteresirana javnost 
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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 ranije sjednice 
na raspravu.  

Gospodin Žeko, zapisnik realan, ali pod točkom 2. gdje načelnik spominje neke sankcije. Vaš 
je problem vi morate osigurati većinu, živimo u demokratskom svijetu, svatko može glasati 
kako hoće. Nemojte aludirati da je Žeko kriv. 

Također i u točki 9 rekao sam i čestitam Upravno vijeću Vrtuljka što se odreklo naknade jer je 
u tom prijašnjem sazivu upravno vijeće dobivalo 23. tis godišnje. 

Predsjednik vijeća daje zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća na glasanje. 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

 

Zapisnik usvojen jednoglasno 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje: 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat  
2. O D L U K A o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 
3. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

NUŠTAR ZA RAZDOBLJE 2018. – 2024. GODINE 
 
Točka 1. Aktualni sat  
Načelnik pozdravlja sve prisutne i iznosi događanja od prošle sjednice vijeća: 

- u pripremi natječaj 8-5-1- za šumoposjednike 
- 23.4 sam bio u Zagrebu u HŽ-u sa projektantima za 12. redarstvenika, znate kolika 

je to ulica 2200, planirali smo da oni financiraju projektnu dokumentaciju i 
izgradnju ceste, većina ceste je u vlasništvu RH pokušat ćemo da to prebace na 
nas. 

- aktualni prijelaz rečeno da će doći , ali ništa od toga  
- danas sam bio s pomoćnikom ministra Bilaverom trebao je doći, ali je bio odsutan 
- naš stav je da prebace cestu, isprojektiraju cestu dužine 6 metara i pješačku stazu i 

da se napravi pružni prijelaz u Petra Svačića 
- U Zagrebu bio na potpisivanju za Ulicu k Tomislava, odobreno nam 150. tisuća 

kuna 
 
Gospodin Velić, zanima me status sudskih procesa koje općina ima? 
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Načelnik, imamo 2, jedan je dimnjačar koji sam naslijedio, prije mjesec dana bilo ročište, 
presuda je da se isplati 450 tis kuna, ali je žalba na to i to je sad u procesu. Monosterium, 
Slaven je dobio presudu 2016. godine. 2. spor je solarni projekti gdje smo prošli na natječaju, 
odobreno milijun i 200 tis kuna, proveli javnu nabavu, odabrali ponuditelja najpovoljnijeg, 
jedan od ponuditelja se žalio, odluku nismo dostavili Ministarstvu jer je bila žalba, ali nisu 
produžili rok te se najpovoljniji ponuditelj žalio na izgubljenu dobit i tužio nas. 
Gospodin Žeko, priključak na kanalizaciju, igrate se samnom, išao sam 7.2, 16.4 i 14.5 u 
Vodovod i neću više dosadjivati, ako ne možete dogovoriti recite, meni je već neugodno. 
Rečeno mi je da nitko nije bio iz Općine. 
Načelnik, ispričavam se, mislim da nisma rekao da ste dosadni. dogovorio sam sa zamjenicom 
direktora, bila je na bolovanju, rekla je poslati službeni dopis čim se vrati s bolovanja. 
Gospodin Gilja, sud za solare, vodi li se postupak ili ne, mislio sam da je riješeno da su ti u Zg 
odustali? 
Načenik, ti iz Zg su se žalili Državnoj komisiji za javnu nabavu. 
Gospodin Gilja, htio bih podsjetiti da sam još na 4. sjednici zatražio odgovor za odvoz betona 
sa Vašarišta i mislim da svi vijećnici trebaju imat taj odgovor. 
Gospođa Popović, 
postoji li sustav vrednovanja djelatnika i mogu li se znati ocjene djelatnika i pod čijom je 
ingerencijom komunalni redar konkretno jer na njega ima najviše pritužbi? 
Načelnik, nemamo taj sustav, a on je pod ingerencijom pročelnika. 
Gospodin Mudnić, vrtić u Ceriću, jel to ostalo samo na anketi ili? 
gospodin Mrkonjić, u međuvremnu od raspisivanja ankete radi se na proširenju vrtića u 
Nuštru pa kad budemo znali kakvi su kapaciteti tu onda ćemo provesti novu anketu da se vidi 
kakve su potrebe u Ceriću. 
Gospodin Velić, budući da idu demografske mjere i Hrvatska je na zadnjem mjestu i realno 
vrtići su potrebni i sigurno bi trebalo proći pa me zanima ima li općina spremljenu 
dokumentaciju. 
načelnik, pripremljeno je sve i čeka se mjera. 
Gospodin Velić, osobno mislim da i Cerić treba vrtić. 
Gospodin Gilja, 12 redarstvenika, ako se zatvori pruga treba ulicu riješiti na Mlačugama. 
Načelnik, zato sam i išao s projektantima u Zagreb ta ulica je dužine 22000 m i išlo bi se u 
projektiranje i proširenje s obje strane. 
Gospodin Milić, kada se planira započeti betoniranje staza u Marincima. 
načelnik, kroz 10-15 dana kada se vide koji su prioriteti. 
Gospodin Žeko, pitanje predsjedniku vijeća i gospođi Matijašević, izmjenili smo statut pa me 
zanima mislite li mijenjat poslovnik, nema puno izmjena, ali ja ga učestalo kršim pa sam 
pripremio 5 amandmana. 
Predsjednik vijeća, vi dostavite amandmane pa ćemo vidjeti. 
Gospodin Velić, ima li šta novo za stazu Vinkovci- Nuštar? 
Načelnik, kad zaživi pristupna cesta na brzu cestu, cesta Vinkovci-Nuštar će biti županijska 
cesta, sad je državna, mijenjat će se uvjeti, sad 5 metara ulazimo u privatne čestice. 
Gospodin Gilja, vezano za biciklističku stazu, projekt je već ranije napravljen, po tim 
pravilima bilo 5 metara, dobili i građevinsku dozvolu propalo sve jer se promijenio zakon. 
Gospodin Mudnić, tiče se održavanja  vegetacije mjesta. znam da je problem u firmi, manjak 
djelatnika. 
Načelnik, održavanje ide maksimalno koliko se može, dečki su razapeti od jutra do mraka, 
primili su i nova 3 djelatnika. 
Gospodin Mudnić, budući moj prijedlog je je taj kad idu uređenje fasada u centru te da se 
stavi videonadzor na te objekte te se nemože dogoditi više da uništavaju fasade i šaraju. 
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Gospodin Suton, na tragu toga koliko ti ljudi rade i koliko posla imaju, treba im neki stroj koji 
će im olakšat posao, nije isto trimerom i strojem. 
Gospodin Milić, načuo sam u nekoj općini da je načelnik pozvao socijalu da vode brigu o 
okolišu pa eto prijedlog da se to napravi. 
Načelnik, može li socijala u Marincima raditi to?? 
Gospodin Velić, polažu li javni radovi zaštitu na radu u općini i tko to plaća? 
Načelnik, da, polažu i općina plaća. 
 
 
Točka  2. O D L U K A o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 
 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

Točka  3. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
OPĆINE NUŠTAR ZA RAZDOBLJE 2018. – 2024. GODINE 
 
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu i glasanje: 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena jednoglasno 
 
 

Sjednica je završila u 20:28 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 
____________________________ ________________________ 
 
 
 
 
 

 

 


