
 

1 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 008-01/19-02/113 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 19. studenog 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 14. studenog 2019. godine i nastavka sjednice održane dana 19. studenog s početkom u  
19.00 sati 

 
Sjednicu 14. studenog 2019. godine je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin 
Dario Novak, Pozivom, KLASA: 008-01/19-02/108 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 08. studenog 
2019. godine  
 
Sjednici su nazočili: 

 
1. DARIO NOVAK 
2. ZDRAVKO SESAR 
3. JOSIP PAP 
4. MATEJ VRSELJA 
5. MARTINA JOZIĆ 
6. KLAUDIJA WILD 
7. IVAN ŽEKO - HSLS 
8. DARKO ČULJAK 
9. MARINKO SUTON 
10. IVAN MILIĆ 
11. TOMISLAV VELIĆ 
12. IVICA GILJA 
13. NEDELJKO MUDNIĆ 
14. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Sjednici nisu nazočili:  

1. KATARINA POPOVIĆ 
 
Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
   SLAVEN BOŠNJAK – direktor komunalnog poduzeća Monosterium d.o.o. 
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Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s 29. sjednice na raspravu. 
Gospodin Suton: raspravljalo se o visini naknade i ukidanju naknade tko ne dođe na sjednicu. Mi smo 
nezadovoljni sa ovim što se dešava. Bilo kakav naš prijedlog nije prihvatljiv s Vaše strane. Ne možete 
smatrati riješenim pitanje kvoruma našim dolaskom, mi nismo tu da Vama pravimo kvorum. Ne možete 
očekivati nikakvu suradnju s naše strane, ja mislim da mi svoj stav opravdavamo nedolaskom na 
sjednicu.  
Gospodin Žeko: zapisnik je korektan i ja ću ga podržati. Međutim, samo u ovom zapisniku na 10-oj 
stranici treba dodati Glasniku Općine Nuštar. Druga stvar, mi smo govorili da ćemo govoriti tko je 
opravdao ili nije opravdao ne dolazak. Već je vrijeme da se to počne pisati. Ja želim da kraj mog imena 
piše HSLS. 
Gospodin Gilja: vezano uz zapisnik i da mi ne dolazimo na sjednicu. Zadaća vijećnika je da bude 
konstruktivan, mi smo u ovom trenutku oporba i nemamo obavezu da činimo kvorum. Što tiče ovoga 
da se opravdamo sa da ili ne, mi ne idemo ovdje u školu, mi smo vijećnici izabrani od naroda i mi 
odlučujemo hoćemo li doći ili ne. Naše je pravo da odlučimo što ćemo podržati, da radimo kako mi 
mislimo da je dobro, a ovo što Vi uvodite je malo smiješno. Imate svoje vijećnike, većinu, izvolite 
sazvati vijeće kad imate osiguranu većinu.  
Gospodin Čuljak: ja bih samo komentirao gosp. Sutona i gosp. Gilju. Vi ste izabrani kao i mi, od 
naroda i naša je dužnost da budemo prisutni, zato dobivamo naknadu 500,00 kn. Za mene je sramota da 
ljudi budu plaćeni, a ne dolaze.   

 
Predsjednik vijeća daje zapisnik s 29. sjednice Općinskog vijeća na  glasovanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 6 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 
                                                 Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

Predsjednik općinskog vijeća predlaže da se točke 7. i 8. koje su vezane uz komunalno poduzeće 
Monosterium d.o.o. prebace kao 1. i 2 točka dnevnog reda.  

                                Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 5 
 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 
1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene cjenika dimnjačarskih usluga komunalnog 
poduzeća Monosterium d.o.o. 
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2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene cjenika usluga groblja komunalnog poduzeća 
Monosterium d.o.o. 
3. Aktualni sat 
4. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Nuštar 
5. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar 
6. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Nuštar 
7. Prijedlog Odluke o ispati božićnice umirovljenicima sa područja Općine Nuštar 
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Predškolske ustanove Vrtuljak Nuštar 
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu 
10. Donošenje Odluke o odricanju od prava vlasništva 
 
Točka 1.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene cjenika dimnjačarskih usluga 
komunalnog poduzeća Monosterium d.o.o. 
 
Načelnik: komunalno poduzeće Monosterium d.o.o. je imao svoj cjenik na koji smo dobivali pritužbe 
mještana. Stara cijena za kontrolu i čišćenje dimnjaka na kruta i tekuća goriva  u domaćinstvu za fizičke 
osobe (kontrola i čišćenje vršila se jednom mjesečno, sezona grijanja od 01.09. do 31.05.) za 9 mjeseci 
je bila 150,84 kn. Po novom bi se išlo 3x godišnje i cijena bi bila 150,00 kn. Za plinovita goriva kontrola 
se vršila svaki drugi mjesec ( u 9 mjeseci 3x) i cijena je bila 83,00 kn, sada bi se vršila 1x godišnje i 
cijena bi bila 62,50 kn. Rezervni dimnjaci su se plaćali 50,00 kn na koje su ljudi bili najviše ljuti, po 
novoj odluci toga ne bi bilo, odnosno po pozivu korisnika za rezervni dimnjak bi se plaćalo 50,00 kn. 
Nova usluga bi bila čišćenje dimovodnih objekata na kruta, tekuća i plinovita goriva po pozivu za 62,50 
kn.  
Gospodin Bošnjak: trenutno stanje što se tiče dimnjačarskih usluga je da je broj kućanstava drastično 
pao. Cijena od 150,00 kn godišnje ne može pokriti dva dimnjačara na godišnjoj razini. Gledajući druge 
općine, mi smo imali najviše pregleda. Trenutna situacija je da mi ne možemo naći dimnjačare, jedan 
nam je stalno na bolovanju, pa je naš prijedlog bio da mi smanjimo broj pregleda, cijena ostaje približno 
ista i na taj način ćemo zadržati poslove dimnjačara s tim da će ostati raditi jedan dimnjačar.  
Gospodin Srednoselec: šta će biti s drugim dimnjačarom? 
Gospodin Bošnjak: donio sam odluku da se premjesti na drugo radno mjesto jer je na bolovanju skoro 
godinu dana, problemi sa leđima. Donio je sad potvrdu liječnika da ne može raditi dimnjačarske poslove, 
na groblju, poslove po nalogu nadređenih. Situaciju je da imam jedno radno mjesto za njega, ali mora 
ići na smanjenje plaće. Mi smo pokušavali naći drugog dimnjačara 2 godine ali je nemoguće.  
Gospodin Žeko: zanima me hoće li usluge poskupiti ili će biti na istom? 
Gospodin Bošnjak: za kruto gorivo će ostati cijena skoro pa ista, za plinsko će biti jeftinije. 
Gospodin Žeko: ako domaćinstvo ima oba dimnjaka, je li cijena onda 212,00 kn. 
Gospodine Bošnjak: većinom koriste samo jedan. 
Gospodin Milić: 3x dimnjačar tokom godine dolazi u cijeni od 150,00 kn? Moramo li se najavljivati 
dimnjačaru kada će on doći u ta 3x? Prije sam se ja njemu morao svaki put potpisati kada je on bio.  
Gospodin Bošnjak: ići će po selima, trebao bi ući i očistiti, ali većina ljudi ne pušta u kuću. On vama 
ostavlja obavijest 3x.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 13 
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''PROTIV'' – 1 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Odluka je usvojena većinom glasova. 

 
Točka 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene cjenika usluga groblja komunalnog 
poduzeća Monosterium d.o.o. 

Gospodin Bošnjak: zbog velikog pritiska ljudi da im netko drugi odrađuje donji dio grobnice, načelnik 
i ja smo predložili da se dođe do ukidanja takse za izgradnju donjeg dijela grobnice (u zemlji 
betoniranje). U početku nam je to bila sigurnost da nitko ne ulazi u groblje na „divlje“. Zbog velikog 
pritiska ljudi Vama to prepuštam na odluku jer smatram da je to više politička odluka. Što se tiče 
Monosteriuma, nama više odgovara da imamo pod kontrolom izgradnju toga. 
Gospodin Gilja: što se tiče takse o ukidanju treba se dobro razmisliti. Direktor dobro kaže, to je sad 
politička odluka. Stvar koja se može dogoditi je da će doći do nekontroliranog ulaska i izgradnje. Ako 
se ukine taksa mora se naći način kako da se zaštiti groblje. Klub vijećnika HDZ-a neće podržati ovu 
odluku.  
Gospodin Velić: je li to znači onda dobivanje neke koncesije ako nema takse? Sad na groblje može doći 
Šprem i graditi ili bilo tko. Znači li to da ja mogu iznajmiti bilo kojeg zidara, majstora, nekoga tko je 
kvalificiran da bi napravio grobnicu? 
Gospodin Bošnjak: od početka može svaka firma ili obrtnik doći raditi, plati nama taksu. Međutim, ta 
taksa od 1.000,00 kn je nama neka financijska sigurnost i njih smo držali pod kontrolom.  
Gospodin Velić: to nije tržišno. Možda ne vjerujem, ne želim, sumnjam u sposobnost majstora u 
Monosteriumu. Možda bih baš želio da mi majstor iz Jarmine ili netko deseti napravi i njemu ću platiti 
njegovu cijenu, ali će biti skuplji jer Vama mora platiti taksu. Meni se to čini kao ucjena.  
Gospodin Bošnjak: mi smo provjeravali,  na svim grobljima rijetko tko dopusti da dolaze izvana raditi. 
Dakle, kupuju se gotova grobna mjesta, grobnice. Svaka firma može doći, 1.000,00 kn nije nešto veliko, 
međutim da li se to njima isplati ili ne, to prije nije bilo isplativo. Sad su daleko veće cijene radova pa 
im je to vjerojatno zanemarivo. Ali kad se kaže da se plaća taksa, odmah oni drugačije razmišljaju. Nema 
rada na crno.  
Gospodin Gilja: mi na neki način imamo pravo zaštiti Monosterium i ljude koji rade u njoj. Neke 
odluke su možda nepopularne, ali moramo razmišljati na ovakav način.  
Gospodin Srednoselec: bio sam na drugim grobljima pa sam vidio da branitelji dobivaju besplatni donji 
dio grobnice. Zanima me da li to može i kod nas? 
Načelnik: branitelj je širok pojam. Nadopunio bi se na Slavena, takse postoje ali ne sa ovakvim cijenama 
i na drugim grobljima između 200,00 kn i 300,00 kn. Slažem se sa Ivicom da trebamo štititi naše 
djelatnike, ali trebamo štititi i naše mještane. Neka ostaje taksa, samo je smanjimo ako idemo da 
zaštitimo djelatnike i slobodan ulaz drugim izvođačima.  
Gospodin Milić: mene zanima dio iznad grobnice, obloga i spomenik. Majstor kaže moraš otići u 
Općinu i platiti 400,00 kn. 
Gospodin Bošnjak: cijena ide po kvadratu. 
Načelnik: 125 kn/m2 i 100,00 kn taksa za spomenik.  
Gospodin Žeko: mene zanima koliki je taj prihod na godišnjoj razini? Ako radimo u interesu jednih i 
drugih (mještana i Monosteriuma), možemo cijene prepoloviti. Mislim da bi 500,00 kn bilo solidno.  
Gospodin Bošnjak: mi smo kao izvođači povoljniji. Što se tiče godišnjeg prihoda, to je 15-ak tisuća 
kuna. 
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Gospodin Gilja: ako imamo rješenje, ako ćemo zaštiti mi ćemo podržati odluku. Da ukidamo totalno i 
puštamo vanjske suradnike to nije u redu prema našoj firmi.  
Gospodin Novak: ako se načelnik slaže idemo onda prepoloviti cijene pa će svi podržati. 
 
     

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Točka 3. Aktualni sat 

Načelnik: pozdravljam sve vijećnike i drago mi je da smo se okupili nakon toliko mjeseci, skoro u 
kompletnom broju. Iza nas su Dani obrane i Dani Općine Nuštar (01. – 06. listopada), zahvaljujem se 
svim vijećnicima koji su sudjelovali, ugostili smo prijateljsku Općinu Baška, bio je ministar državne 
imovine gosp. Mario Banožić. U razgovoru sa ministrom upoznali smo ga na neke značajne nekretnine 
u vlasništvu države, a koje bi bile interesantne za općinu. Između ostalog i srušena poljoprivredna 
zadruga u Ceriću za koju smo neki dan na svečanoj sjednici u Županiji dobili tabularnu ispravu za upis 
u naše vlasništvo. Također su mu poslani i neke druge zahtjevi za koje je rekao da će kroz naredna dva 
mjeseca vidjeti što bi se još moglo odraditi. U pregovorima sa Hrvatskim šumama pokrenut je zahtjev 
za izdvajanje čestice nuštarske Mlake (lovački dom u Nuštru), da se izdvoji 700 m2 u vlasništvo Općine 
Nuštar. Svakodnevno smo u kontaktu sa Zavodom za prostorno planiranje gdje je pri završetku izmjena 
i dopuna prostornog plana kako bi se dalo na javnu raspravu. Savjet Zavoda je da se sačekaju izmjene 
županijskog prostornog plana kako bi se uskladile da ne bi morali raditi ciljane izmjene našeg prostornog 
plana. Proširenje građevinske zone možda će biti jako malo, jer po Zakonu postotak izrađenosti mora 
biti 50%  kako bi se proširivala postojeća građevinska zona. Na raspisani natječaj nacionalnih manjina 
Općina Nuštar nije se mogla prijaviti jer moramo imati 5% jedne nacionalne manjine. Prijavili smo se 
na projekt preko LAG-a Srijem za malonogometno igralište na Mlačugama. Na raspisanom natječaju od 
strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo prošli za postavljanje mreže u iznosu 
150.000,00 kn. U općinski vrtić je napokon stigao namještaj, odrađeno je grijanje, vrtić radi punim 
kapacitetom (104 djece). U fazi je natječaj za primanje odgajateljica. Prošli tjedan smo zaključili natječaj 
za uređenje okoliša vrtića. Izrađen je Program zaštite od divljači kojeg smo po Zakonu dužni provoditi. 
Naručeni su kontejneri za svinjski otpad koji će stajati na reciklažnom dvorištu i dostupni samo u radnom 
vremenu reciklažnog dvorišta. Projekt „Zaželi“ koji smo predali preko Udruge „Budi uz mene“  dobili 
smo obavijest da se očitujemo kod izravnavanja proračuna jer je u 2018. godini minimalna plaća rasla 
3x, nadam se kako bi još jedan „Zaželi“ mogao zaživjeti jer je i više nego potreban. Istražna bušotina 
plina u Ceriću- radovi su završeni. Tvrtka „Vermilion“ je do sada na bušotinu utrošila 3 milijuna eura, 
a po riječima izvršnog direktora 1-2% od ukupnih ulaganja pripadaju jedinici lokalne samouprave kroz 
razne donacije. Nadam se da će do kraja ožujka iduće godine u Ceriću nešto biti odrađeno u vrijednosti 
150.000,00 kn. Bljeskalice kod Dvorca su išle na zahtjev općine, još će se postaviti 4 što će općina 
financirati. Hrvatske ceste su raspisale natječaj za projektnu dokumentaciju kružnog toka na državnoj 
cesti između groblja i benzinske pumpe. Na zamolbe mještana kontaktiramo Hrvatske ceste radi izrade 
prilazne ceste od novog kružnog toka gdje su nam četiri građevinske čestice ostale bez prilaza. 
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Vodosprema Nuštar – radovi u tijeku. Ugovor još nisam potpisao o sufinanciranju jer se isti Ugovor već 
3x mijenjao. Prošle godine u ovo doba sam upoznao gosp. Radnića koji je ostao u kontaktu sa mnom i 
načelnikom Bogdanovaca i zamolio nas je da sudjelujemo sa nekim iznosom kako bi se napravilo neko 
spomen obilježje za 9 ljudi koji su poginuli u Marincima. Općina Nuštar je sudjelovala sa 6.000,00 kn 
kao i Općina Bogdanovci. Održan je radni sastanak u Županiji na temu Dvorca. Župan je tražio 
prezentaciju do sad učinjenog i plan što se namjerava. Odobrio je 1.200.000,00 kn kako bi završili 
projektnu dokumentaciju i kako bi se mogli prijaviti na natječaj. Prijavili smo se na program javnih 
potreba u kulturi za Dvorac (200.000,00 kn) . 
U ponedjeljak ujutro sam išao na Županijski sud. Gđa. Senka Šarić je tužila općinu zbog jedne čestice 
u Marincima koju je naslijedila od svog pokojnog oca. Otac je u tu česticu prodao 10 placeva i sad Senka 
traži da mi otkupimo tu česticu za 30.000,00 kn. Izvest ću procjenitelja da procijeni tu česticu i ako je 
30.000,00 kn mislim da bi to trebali riješiti.  
Monosterium – svi ste dobili materijale. Slaven je pokrenuo spor radi isplate plaća, kako navodi njegov 
odvjetnik gosp. Kalauz radi se o 303.618,00 kn + 3.000,00 kn božićnica  i dara za djecu + kamate. Gosp. 
Kalauz u tom prijedlogu nije stavio bruto II tako da taj iznos ispada veći 70-80 tisuća kuna. Gosp. Kalauz 
i Slaven predlažu nagodbu. Traže 300.000,00 kn + odvjetnički troškovi 5.000,00 kn. Ako pristajemo na 
nagodbu trebali bi je definirati dogovorom. Ja sam prenio nadzornom odboru njihov prijedlog. Nadzorni 
odbor komunalnog poduzeća Monosterium d.o.o. se sastao 07. studenog i donio je odluku da se 
Skupštini društva predloži sklapanje pismene nagodbe sa direktorom Slavenom Bošnjakom. To je period 
od 28. mjeseci, Slaven je imao bruto plaću 12 tisuća kuna.  
Gospodin Velić: prvo komentar pa onda pitanje. Izvješće načelnika – relativno imaginarno i teško 
shvatljivo s obzirom da se radi o prilično važnim stvarima za općinu, čudno mi je da mi imamo uvid 
samo kroz govor u aktualnom satu, a po prirodi niste retoričar pa je vrlo često  nejasno. Pa bih Vas 
zamolio kao komentar primjerice Vermilion. Mislim da postoji Zakon koji određuje koliki postotak 
mora dati, a ne vidjet će da li će dati, ili će dati 1 ili 2%. Zatim Vodovod, to je isto komentar. Vaša priča 
da nešto ide lijevo, pa skrene desno pa bi se ubolo u bunar, pa ne u bunar. Ja bi volio ipak da sam dobio 
nešto napismeno za tako bitne stvari kao što je voda u Nuštru. Onda sud Senka, tuži zato što općina neće 
da kupi. Meni je to čudno i moram Vam reći u dobroj namjeri da je spominjanje ministra potpuno 
nepotrebno.  Pitanje je Slaven Bošnjak. Komentar, ja bi molio da ovo uđe u zapisnik jer ću ja izaći do 
9. točke dnevnog reda. Osobno smatram da je ova priča o promjeni dnevnog reda 7. i 8. pa aktualni sat 
dio samo Vaše igre, jer ja vjerujem da ste Vi svi skupa na neki način u igri. Mjesecima, godinama se 
razvlači priča tko kome duguje. Gosp. Bošnjak nam šalje pisma, potpisana, ali on odbija razgovarati jer 
tu je gosp. odvjetnik koji nije tu. Ja mislim da Vi nas zafrkavate sa tim pričama. Ja čak mislim da ste Vi 
u dilu zbog ne činjenja silnog i osjećam se dosta poniženo. U pismu piše da je riječ o općinskoj firmi za 
koju općina, načelnik i općinsko vijeće odgovaraju, a to je istina. Ja kao član općinskog vijeća nosim 
dio odgovornosti. Moj proziv zbog ne činjenja, Vašeg ne činjenja i ne činjenja gosp. Bošnjaka, odnosno 
javno izrečeno da insinuiram da ste svi samo u jednom zajedničkom udruženju. Možda ću se vratiti na 
9. točku dnevnog reda, ne želim sudjelovati s Vama u raspravi. 
  
Gospodin Velić odlazi. 
Načelnik: toliko toga što je gosp. Velić rekao nisam stigao zapisati, ali volio bih da ostane i čuje. 
Gospoda Wild: kad je gđa. Zovko podnosila izvješće za vrtić, moje pitanje je bilo zašto nema web 
stranicu. Mi smo u HDZ-u odlučili pokloniti web stranicu vrtiću koja će u 1., 2. mjesecu osvanuti. Bit 
će potpuno volonterski. S obzirom da znam da već 4 tete rade u vrtiću i 2 spremačice, kada je počeo 
raditi otišla sam da vidim kako izgleda. Natječaja nigdje nije bilo, znači na koji način su one zaposlene? 
A drugo pitanje se odnosi na to zašto se rade cezure u zapisniku. Ja nisam bila prošlo vijeće, pretprošlo 
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kada sam bila, famozna Odluka o komunalnom redu, vidim da u zapisniku ne stoji da je gosp. Sesar 
izričito zahtijevao da Nuštar bude I. zona, da nema II. Pa ga je gosp. predsjednik vijeća ušutkavao. Ja to 
nisam vidjela u zapisniku, nisam pročitala, znam da je bilo. Zanima me zašto se rade cezure? Kada se 
nešto govori da je netko izjavio na vijeću onda nek se kaže da je to on, a ne da se meni stavljaju riječi u 
usta koje ja tad nisam rekla. 
Gospodin Novak: koje konkretno? 
Gospođa Wild: pa da sam ja za ukidanje držanja. Ne znam, goveda, svinja. To nisu stvari koje se 
raspravljaju na nekakvim utakmicama, turnirima, ja sve što kažem iza toga stojim. 
Gospodin Novak: ja se zahvaljujem u ime vijeća HDZ-u za poklanjanje web stranice. Svaka čast, 
pohvalno. Ovaj drugi dio, da sam Zdravka ušutkavao, ne sjećam se. Ali ima tonski zapisnik pa ćemo 
vidjeti.  
Gospodin Sesar: ja se isto toga ne sjećam.  
Gospoda Wild: u zapisniku koji je izašao u Glasniku stoji za amortizaciju. Ja mogu citirati. Vi ste bili 
za to da se kompletno Nuštar prebaci u I. zonu, a gospodin predsjednik Vas je ušutkavao jer je rekao 
Zdravko pa imaš brata koji ti drži.  
Gospodin Sesar: ako sam ja to rekao, ja stojim iza toga. Ali ne bih rekao, mislim da sam bio za tu II. 
zonu.  
Gospodin Novak: ja se stvarno ne sjećam, bilo je puno rasprave. Ja sam isto izgovarao vezano za male 
placeve i stojim iza toga. 
Gospođa Wild: ja sam samo rekla za ubuduće. 
Pročelnica: ja se ispričavam, bila sam na porodljnom. Joka je bio tu, ja nisam ni radila zapisnik. Poslušat 
ću ga pa ću vidjeti. Radio ga je netko od djelatnika tko nije bio na sjednici. 
Načelnik: nisu zaposlene 4 već 3 tete odgajateljice na 60 dana na ugovor, tako isto i 2 čistačice. Rekao 
sam u izlaganju da je natječaj za odgajateljice u samoj završnici, odnosno sutra ili prekosutra ističe gdje 
će se primiti 3 tete. Za čistačice će isto biti proveden natječaj. 
Gospođa Wild: natječaj gdje je objavljen? Do sad su uvijek bili na stranici općine svi natječaji koji su 
bili vezani. 
Pročelnica: ravnateljica ima pravo kao i kod Vas u školi što je 60 dana. 
Gospođa Wild: znam, ali gdje je objavljen natječaj koji ističe za par dana? 
Načelnik: na Zavodu. 
Gospođa Wild: zašto nije na stranici općine? 
Pročelnica: nije mi dostavljen, ispričavam se. 
Gospodin Mudnić: pitanje za bušotinu u Ceriću ću preskočiti jer ste već odgovorili. Bacio sam oko, 
projektna dokumentacija za parking groblje je gotova. Zanima me da li kreću i radovi uskoro i završetak 
drvoreda u Ceriću, A. Stepinca? 
Načelnik: projektna dokumentacija je gotova, ove godine sigurno ne radimo. U planu proračuna za 
iduću godinu ćemo predvidjeti neka sredstva. Ako bude natječaja za takve stvari, sigurno ćemo se 
prijaviti i pokušati to napraviti. Ako ne bude natječaj pokušat ćemo našim sredstvima iz proračuna. 
Drvored u A. Stepinca će se sigurno završiti, a za neki drugi drvored u drugoj ulici ćemo vidjeti.  
Gospodin Gilja: vjerujem da ovo što ću sad pokrenuti ide pod aktualni sat. Drago mi je da za stolom 
imam istomišljenike. Naravno, kad govorim ja onda govorim o klubu vijećnika HDZ-a. S obzirom da je 
HDZ prozvana da ne dolazi na vijeće, a da prima novac, HDZ predlaže da se sve naknade ukinu i da se 
svi ti novci preusmjere djeci i starijim ljudima za božićnicu. Iznos tih novaca na bazi godine je 158 
tisuća kuna, ako oduzmemo državna davanja. To bi bilo oko 200 i nešto tisuća kuna. Mi predlažemo da 
se ukinu vijećničke naknade svim vijećnicima, predsjedniku vijeća, donačelniku s obzirom da ste već 
ukinuli naknade vijećnicima mjesnih odbora, odnosno predsjednicima mjesnih odbora. I na taj način mi 
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dajemo doprinos da stipendije dobiju svi stipendisti na području Općine Nuštar. S time mi dobivamo 
svoju političku slobodu da ne budemo kod naroda prozvani da ne dolazimo na sjednice vijeća radi toga 
što dobivamo 500,00 kn. Ja dolazim ovamo iz političkog protesta ili političke volje, to nema veze sa 
naknadom.  
Načelnik: Ivice nije u redu. Ja ću se samo sjetiti kada je HDZ bio na vlasti, pa je bio takav jedan prijedlog 
da se ukinu naknade predsjedniku vijeća, zamjeniku i vijećnicima, pa tvog komentara. Volio bi ja vidjeti 
tko bi volio raditi džabe. 
Gospodin Gilja: a gdje je taj komentar stoji? 
Načelnik: u hodniku na pušenju. 
Gospodin Gilja: e to pušenje zaboravi. Treba biti službeno, te rekla-kazala priče ostavite na miru. 
Načelnik: nećeš ti to reći kad se snima, nego ovako vani.  
Gospodin Gilja: ja ću reći otvoreno gdje se snima, ne stidim se. 
Načelnik: ja ću isto tako reći. Ja govorim gdje se snima i gdje ne. Svi stipendisti koji predaju zahtjev, 
redovni studenti imaju stipendiju. 
Gospodin Gilja: od druge godine, imamo prostora i za prvu. 
Gospodin Milić: pitanje – staze i autobusna stajališta u Marincima. Stazom Hrv. vojnika ne može se 
doći do Crkve zbog blata i rupa. 
Načelnik: slažem se. Radi se o nekim prioritetima, odradila se ulica V. Nazora. Imali smo 450 tisuća 
kuna s PDV-om u proračunu. Nećemo u Marincima raditi 500 m, Cerić i Nuštar ništa. Autobusna 
ugibališta su u vlasništvu županijskih cesta. Tražili smo od ŽUC-a sufinanciranje, Marinko je sam 
započeo tu izgradnju (autobusnih ugibališta u Marincima). 
Gospodin Suton: nisam započeo sam, već s načelnikom. 
Načelnik: htio sam reći da si ti započeo bez projektne dokumentacije. Mi odradili projektnu 
dokumentaciju, tražimo sad sufinanciranje (3 godine). Ali ako si slušao izvješće u aktualnom satu, ne 
doživljava nas nitko. Sufinancirali smo kružni tok u Ceriću (200 tisuća kuna), još nije napravljen 
tehnički pregled. Lampa na kružnom ne radi od prvog dana, svi parkinzi pod vodom. Nedo, jesam u 
pravu? 
Gospodin Mudnić: ne znam, ja sam vidio samo kod bočališta. 
Gospodin Gilja: koliko ima od izgradnje? 
Načelnik: 2 ili 3 godine. 
Gospodin Gilja: jel nemaju depozitna sredstva ukoliko ima problema? 
Načelnik: mi smo samo sufinancirali. Neki dan smo poslali dopis županijskim cestama da se očituju. 
Gospodin Žeko: nema gosp. Velića, ali ovo što je on izgovorio na općinskom vijeću. Mi možemo 
raspravljati o svim temama, a ono što je on izgovorio ja bi volio da mi se to sve fino prepiše. Dolazi 
zima, vozim se po našim cestama, dosta ima rupa. Molio bi da se obiđe sva tri naselja i da se vidi šta se 
može sanirati.  

Odlazi gosp. Srednoselec. 
Gospodin Žeko: mi smo socijalna stranka, svaki dan se vozim i nailazim kraj naše lijepe fontane. Svaki 
dan gosp. Tokić Dušan tamo sjedi. Da li postoji mogućnost da se obiđe on? Meni je rekao da nema od 
čega živjeti, da živi u nekoj prostoriji gdje nema prozora i vrata. Meni ga je žao kao čovjeka, ja ga ne 
znam osobno, ali evo da mu se nekako pomogne na bilo koji način. 
Načelnik: gosp. Dušan Tokić je prodao svoju kuću Perković Antoniji za 25 tisuća kuna koje mu je ona 
isplaćivala kroz rate. Gosp. Dušan ima mirovinu 2.700,00 kn, a to što je 1.000,00 kn pod ovrhama je 
njegov problem. U toj kući koju je prodao ima jednu sobu. Primao je socijalu dok nije dobio mirovinu. 
Neću reći da svaki dan dođe, ali dođe. Daj 20,00 kn, daj cigare… Da mu se, kad dođe mirovina on to 
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uredno vrati. Jučer je bio kod Maje i iz džepova vani unučiće s alkoholom. A da mu donesemo hranu, 
on ju je spreman odnijeti nekome da mu da 50,00 kn.  
Gospodin Žeko: ja se slažem s tobom, ali to je toliko jadno i žalosno da mi Vaš odgovor nije sjeo. To 
je naš mještanin, mi se moramo brinuti. Ne daj Bože da se nešto dogodi, kao što nismo znali za onoga 
koji se ubio (Veljo). 
Načelnik: Dušan Tokić nažalost nije jedina osoba u Nuštru. Uzmimo par situacija još gorih. 
Gospodin Gilja: mogu li dobiti 5 minuta pauze? 
Gospodin Novak: evo ako imaš pitanje da završimo aktualni sat i onda bi još ovu točku o civilnoj zaštiti 
pa ćemo pauzirati.  
Gospodin Gilja: u ime kluba vijećnika HDZ-a molim stanku 5 minuta. 
 
Gospodin Novak: nastavljamo 30. sjednicu općinskog vijeća pošto su nas napustili vijećnici HDZ-a te 
neovisni vijećnik Velić i gosp. Srednoselec iz HSP-a. Nema kvoruma te prekidam 30. sjednicu 
Općinskog vijeća i najavljujem sljedeću sjednicu za utorak, 19. studenog u 19,00 sati. Sve točke ostaju 
iste, koje nisu riješene. Hvala svim vijećnicima, načelniku, donačelniku. 
 
NAKON PAUZE SJEDNICA PREKINUTA JER NEMA KVORUMA. 

 

*NASTAVAK SJEDNICE 19. STUDENI 2019. GODINE 

Sjednicu 19. studenog je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario 
Novak, Pozivom, KLASA: 008-01/19-02/110 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 15. studenog 
2019. godine 

Sjednici su nazočili: 
 

1. DARIO NOVAK 
2. ZDRAVKO SESAR 
3. JOSIP PAP 
4. MATEJ VRSELJA 
5. MARTINA JOZIĆ 
6. ANA VIVODA 
7. IVAN ŽEKO - HSLS 
8. DARKO ČULJAK 
9. MARINKO SUTON 
10. IVAN MILIĆ 
11. TOMISLAV VELIĆ 
12. IVICA GILJA 
13. NEDELJKO MUDNIĆ 
14. JOSIP SREDNOSELEC 

 
Sjednici nisu nazočili:  

1. KLAUDIJA WILD 
 
Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
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   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 
Gospodin Novak pozdravlja sve vijećnike i moli minutu šutnje za žrtve Vukovara i sve poginule iz 
Domovinskog rata.  
Riječ daje predsjedniku Mandatnog povjerenstva gosp. Darku Čuljku da izvijesti vijeće. 
Gospodin Čuljak: gđa. Popović zamrzava status vijećnika iz osobnih razloga. Stoga molim 
predsjednika vijeća i dajem na uvid, te predlažem da vijećnika zamijeni sljedeći kandidat s liste. 
Gospodin Novak: pošto ste upoznati sa obavijesti o mirovanju vijećničkog mandata gđe. Popović, ja 
bih sada pročitao prisegu. Sljedeći kandidat na nezavisnoj listi je gđica. Ana Vivoda. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu. Gđica. Ana Vivoda priseže, predsjednik vijeća joj čestita.  

Gospodin Novak: pošto je ovo nastavak 30. sjednice, mi smo bili u aktualnom satu koji je manje-više 
završio. Nema više nitko riječ. Samo ću dodati sljedeće. Proučili smo zapis prošle sjednice (29.). 
Vijećnica Wild je rekla da je gosp. Sesar govorio nešto vezano za uzgoj svinja, da je bio izričito protiv 
toga i da sam ja ukorio. To stvarno nigdje nema na sjednici tako da uđe u zapisnik da je gđa. Wild 
jednostavno izmislila takvu tvrdnju sa te sjednice.  

 
Točka 4.  Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Nuštar 

Gospodin Mrkonjić: obzirom da se radi nova izrada Procjene rizika za područje Općine Nuštar dobili 
smo naputak u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje da se timovi smanje. Mi smo imali 
do sada 5 timova sa 51 članom, bilo ih je teško popuniti jer se traže i neki uvjeti. Temeljem naših 
preporuka smanjili smo na 2 operativna tima (18 članova) u Nuštru i Ceriću.  

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Točka 5.  Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar 

Načelnik: prijedlog bi bio 800,00 kn svim redovnim studentima od 2. godine, s tim da kod podnošenja 
zahtjeva ne smiju roditelji imati duga prema Općini Nuštar. 
Gospodin Suton: nepotrebno vađenje potvrde jer Vi to možete provjeriti ima li duga ili ne. 
Načelnik: bolje bi bilo da u zahtjevu stoji takva potvrda da sutra ne bi bilo da nije dobio stipendiju iz 
kojeg razloga. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 
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„SUZDRŽANI“ - 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
Točka 6. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Nuštar 

Pročelnica: po novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji je prošle godine izašao imalo smo 
godinu dana da uskladimo odluke, a naša prijašnja odluka je od 2003. godine. Ovo su neke stvari 
proforme, što se tiče svega što naši dimnjačari vode. U skladu s njima mijenja se koliko puta obavljaju 
čišćenje, izuzev novčanih kazni koje su stavljene u dogovoru s Monosteriumom. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Točka 7. Prijedlog Odluke o isplati božićnice umirovljenicima na području Općine Nuštar 

Gospodin Novak: ovo prvi put uvodima. Išlo bi svima koji nemaju mirovinu veću 2.000,00 kn i dodali 
bi osobe preko 65 godina koje nemaju primanje.  
Gospodin Žeko: ja sam u proračunu za 2019. godinu amandmanom br. 4 od 18 predložio božićnice za 
umirovljenike. Za taj prijedlog su bili svih 15 vijećnika, zahvaljujem se. U tom amandmanu piše 200 
tisuća kuna. U izvršenju proračuna od 01.01.-30.06. i u prvim izmjenama piše 150 tisuća kuna. Da li je 
to greška? Tu je predviđeno 4 razreda, može li se saznati koliko je umirovljenika? Limit od 2.000,00 
tisuća kuna bi povisio na 2.500,00 kuna. Onda bi da bude: 2.000,00 – 2.500,00 = 200,00 kn, 1.500,00 – 
2.000,00 = 300,00 kn, 1.000,00 – 1.500,00 = 400,00 kn, 500,00 – 1.000,00 = 500,00 kn.  
Načelnik: podaci su zaštićeni pa je do tih podataka teško doći. Problem su oni koji primaju tuzemnu i 
inozemnu mirovinu, čak smo se obratili Poreznoj upravi da nam izda obrazac po koji će korisnici dolaziti 
i popunjavati, oni to ne mogu izdati. Stavili smo da će morati potpisati izjavu pod kaznenom i 
materijalnom odgovornošću da je to taj iznos mirovine.  
Gospodin Srednoselec: umirovljenicima što imaju od 1.500,00 do 2.000,00 kuna mogu izgubiti 
participaciju radi božićnice. 
Načelnik: osobna stvar hoće uzeti božićnicu ili neće. 
Gospodin Velić: hoće to biti nekakav vidljivi popis ili će ostati u nekoj diskreciji? 
Načelnik: u diskreciji. 
Gospodin Gilja: ne bi trebalo na javno tko će primiti pomoć, a drugo postoji li mogućnost da na osnovu 
zahtjeva općina podigne novac u kešu i isplati ljudima na isplatnicu da ne izgube pravo? 
Načelnik: provjerit ću ali mislim da ne baratamo s gotovinom. 
Gospodin Mrkonjić: podržavam ovu inicijativu gosp. Žeke, ali ovo sad je ogledna godina pa ćemo 
znati za ubuduće.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
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Točka 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove Vrtuljak Nuštar 

Pročelnica: oni imaju Statut, ali kako se vrtić proširio i kako su primili nove djelatnike jednostavno 
moraju imati neki pravilnik s obzirom na broj zaposlenih.  
Gospodin Žeko: samo nema ovdje kod ravnateljice stručna sprema. 
Pročelnica: osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, visoka ili viša stručna 
sprema. To je prema pedagoškom standardu. Napisat ću to, nije uopće sporno. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 

 Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Točka 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu 

Načelnik: 19.08. smo donijeli odluku o komunalnom redu gdje smo stavili III. zone za Općinu Nuštar, 
za Cerić i Marince III. zonu (neograničeni broj držanja životinja). Prije donošenja odluke je bilo javno 
savjetovanje gdje se nitko sa područja Općine Nuštar nije javio. Ja ne mogu upućivati mještane, a 
vjerojatno ni Vi. Poslije te odluke su krenule svakakve priče po selu. Kako će Drinovac zabraniti držanje 
životinja, to nikome nije bila namjera. Jednostavno smo išli da pokušamo riješiti neke probleme, ali ne 
možemo jer su se problemi tek sad javili. Oduvijek je stajalo u prostornom planu način držanja životinja, 
ali nije stajao broj nego se množilo sa koeficijentima. Županija donosi izmjene prostornog plana gdje 
predviđa držanje 50 uvjetnih grla za naselje. A jedinica može prihvatiti taj prijedlog ili ga smanjiti. Mi 
danas sa ovim izmjenama odluke idemo da napravimo i prihvatimo isto kao za Cerić i Marince, da sve 
ide u III. zonu.  
Gospodin Velić: mene zanima taj model javnog savjetovanja. Koliko je on uopće učinkovit? Sugestija 
– mislim da bi trebali mijenjati nešto jer mislim da su neki ljudi za neke stvari zainteresirani, ali ne 
znaju. Prilikom donošenja prijedloga odluke da li je prethodila analiza stanja? S obzirom da ova odluke 
može pogoditi mnogi broj ljudi, a s obzirom da nema analize stanja i model javnog savjetovanja nije 
učinkovit posljedica donošenja odluke je da će možda netko ostati bez posla. Odluka je možda ishitrena 
ili je treba odgoditi. Predložio bi da je odluka odgodi do izrade analize stanja. Ova odluka ne predviđa 
kompenzacijsku mjeru.  
Pročelnica: slažem se s Vama da je to nezgodna tema, ali ako sad ovo odgodimo nama ostaje na snazi 
odluka o komunalnom redu u kojoj je to raspodijeljeno na zone i broj životinja. 
Načelnik: rekao bi da je prva odluka možda donesena ishitreno, ali ovom izmjenom rješavamo sve.  
Gospodin Gilja: treba podržati da se ovo promijeniti, da ljudi nisu u panici.  
Gospodin Žeko: mi ovom odlukom brišemo sporne članke. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 13 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 1 
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 Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 10. Prijedlog Odluke o odricanju od prava vlasništva 

Načelnik: čestice od nuštarskog Dvorca kad idete prema Ostrovu, prvi stan sa desne strane. Zemljište 
je općinsko, kuća, zgrada nije. Općina bi se trebala odreći prava vlasništva čestice da bi oni mogli 
legalizirati i prepisati u svoje vlasništvo.  
Gospodin Gilja: šta je sa drugim česticama koje imaju isti problem? Hiža i cijeli niz. 
Načelnik: Ivica je tražio, drugi ne, ali njegovo ne možemo riješiti zbog dokumentacije od stadiona.  
Gospodin Gilja: vlasništvo zemljišta uopće nema veze sa legalizacijom. Samo sugestija da rješavamo 
svima. 
Gospodin Velić: treba samo zauzeti stav. Ako ćemo riješiti ovima onda se to rješava svima. Može li se 
sad donijeti odluka da vrijedi i za ubuduće? 
Pročelnica: promijenit ću odluku da vrijedi svima. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 

 Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Gospodin Novak: obavijest za kraj, naš vijećnik Ivan Žeko ušao je u predsjedništvo HSLS-a na nivou 
države, među 7 ljudi. 
 
Sjednica je završila u 19.47 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 
 

_____________________                                                                                    ___________________ 


