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KLASA: 008-01/20-02/22-1 
URBROJ: 2188/07-20-02/03 
Nuštar, 25. veljače 2020. godine 
 

ZAPISNIK 
s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 25. veljače 2020. godine s početkom u  19.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, 
Pozivom, KLASA: 008-01/20-02/17 URBROJ: 2188/07-20-02/03 od dana 19. veljače 2020 
godine. 
 
Sjednici su nazočili: 

 
1. DARIO NOVAK 
2. JOSIP PAP 
3. MATEJ VRSELJA 
4. IVAN ŽEKO - HSLS 
5. DARKO ČULJAK 
6. IVAN MILIĆ 
7. IVICA GILJA 
8. ANA VIVODA 
9. KLAUDIJA WILD  
10. TOMISLAV VELIĆ  
11. JOSIP SREDNOSELEC 
12. MARTINA JOZIĆ 

 
Sjednici nisu nazočili:  
      1. MARINKO SUTON 
      2. NEDELJKO MUDNIĆ 
      3. ZDRAVKO SESAR 
  
 
Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
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Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 

Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne 
vijećnike, daje zapisnik s 32. sjednice na raspravu.  

Gospodin Pap: ja bih se vezao na zapisnik koji je izašao u Glasniku za 31. sjednicu, ispada da 
smo prihvatili onaj odvoz, cijene, a mi smo bili protiv. Ispada da smo glasovali za to. 
Pročelnica: protiv je, provjerit ću to. 
Gospodin Novak: bit će ispravljeno u idućem Glasniku, sigurno je greška. 
Gospodin Pap: ako ima izmjena od te točke da se uvede za što glasujemo, da ne ispadne opet 
ovako. 
Gospodin Novak: naći ću to, dajem riječ vijećnicima i vijećnicama. 
Gospodin Žeko: neću dugo, pozdrav svima. Zapisnik je korektan, pročitao sam ga dva puta, 
što se tiče mojih rasprava to je sve u redu, ja ću ga prihvatiti. Međutim, na stranici 7., nakon 
rasprave proračuna, 2. točka dnevnog reda, nema glasovanja o Proračunu, i isto greška na istoj 
stranici, Proračun je za 2020. godinu usvojen, Odluka o izvršenju Proračuna je usvojena, jel 
tako?  To su dvije stvari. I na kraju, Majo, stranica 12., da će biti na www., i u Glasniku Općine 
Nuštar, to je već drugi puta. 
Pročelnica: dobro. Samo da se nadovežem, to je već unazad koliko godina promijenjeno,  ide 
prvo rasprava o Proračunu, onda se donosi Odluka, tako ide isto rebalans, rasprava i onda 
sljedeća točka. Greška je bila što je predsjednik Vijeća dao nakon rasprave na glasanje nego je 
trebao prijeći na sljedeću točku tako da sam ja glasovanje izbacila, ovo ispred, i onda tek 
sljedeća točka ide Proračun. Tako je sa Jokom dogovoreno, ne glasa se o Proračunu nego 
Odluka o izvršavanju Proračuna. Tako da to već ide unazad par godina, prva točka je dnevni 
red, kad ide, nema ga uopće, samo raprava Proračun, onda je sljedeća točka Donošenje Odluke 
o izvršavanju Proračuna. Tako kad bude i rebalans Proračuna i sve, onda ide glasanje, ovo prvo 
je samo rasprava, to je već unazad par, samo što se ovdje zaletilo pa se glasovalo na obje točke 
dnevnog reda.  
Gospodin Žeko: ja samo vidim, ispričava se, ali mi imamo 2. točku dnevnog reda i 3. točku 
dnevnog reda, mi glasujemo hoćemo donijeti Proračun ili nećemo, bio je 'možeš ga popraviti 
ili ne možeš'. Ja sam ga popravio amandmanom, dakle, mora se glasovati o Proračunu. Ako 
sam u krivu, ispričavam se, to je onda nešto novo, ali ako su posebne točke 2. točka i posebno 
3. točka, onda se glasuje i jedno i drugo, ako sam u krivu, ispričavam se, to je sve što sam imao 
reći. 
Gospodin Novak: hvala gospodine Žeko.  Ima još netko da se javlja za riječ? Gospodine Gilja, 
izvolite. 
Gospodin Gilja: imam prigovor, ali u tematici. Kada pišete što je netko govorio, u ovom 
konkretnom slučaju ja što sam govorio, volio bih da se vidi srž o čemu sam govorio. Ovdje se 
govori o Proračunu, govori se konkretno o točci gdje se predlaže milijun i pol kuna, ako se ne 
varam, u amandmanu za Nosteriju. I onda ovdje sadržaj kada gledate što ja govorim, u 
pismenom dijelu ispadne da ja predlažem nešto, a ja sam se konkretno oslanjao na te novce i 
dao konkretan prijedlog ispred nas sa tim novcem. I sad kad pročitate ono što piše u točki 6. što 
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sam govorio, vidjet ćete da govorim nešto uopćeno, ali ne vidi se konkretno što sam tu 
predlagao. Ljudi kada to pročitaju budu zbunjeni, ispadne nešto općenito, nedirektno. 
Gospodin Novak: oprosti, kažeš točka 6., stranica 6., a ne točka. 
Gospodin Gilja: oprosti, stranica 6., da. 
Gospodin Novak: hvala gospodinu Gilji. Izvolite, načelniče? 
Načelnik: Ivice, mislim da sve što si rekao tako stoji u zapisniku, tvoja je bila dobra namjera 
prihvatiti, prihvaćaš, jesi za taj amandman, ali potpisan je Ugovor za prugu Vinkovci-Vukovar, 
bilo bi dobro da se preusmjere ta sredstva u taj dio Mlačuga. To tako sve ovdje stoji, tako je 
napisano, tko god je čitao, mogao je to zaključiti. 
Gospodin Gilja: koja sredstva, Hrvoje? O kojim sredstvima pričaš? 
Načelnik: ne piše iznos, ali se iznos spomenuo prije što je netko predložio.  
Gospodin Novak: tu načelnik objašnjava, slaže se sa Giljom... 

Načelnik: to što je Ivica rekao, to i stoji, sjećam se točno da si rekao (obraća se Ivici) da bi bilo 
bolje da se ta sredstva preusmjere na nešto drugo, ne stoji iznos, ali sve piše ovdje.  
Gospodin Novak: hvala načelniče, to bi bilo to, ako se nitko više ne javlja, dajem na glasovanje 
zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća. 
 

Predsjednik vijeća daje zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Zapisnik je usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 
1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države na području Općine Nuštar 
3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nuštar 
4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnicima u Predškolskoj ustanovi 
„Vrtuljak“ 
5. Prijedlog Odluke o osnovici za obračun plaće djelatnicima u Predškolskoj ustanovi 
„Vrtuljak“ 
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima i 
rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine 
7. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Nuštar 
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Točka 1. Aktualni sat 

Načelnik: pozdravljam sve prisutne vijećnike, zahvaljujem se na dolasku na sjednicu Vijeća, 
evo u aktualnom satu što se odradilo, što se pripremalo od prošle sjednice. Znači, natječaji koji 
su bili objavljeni prošle godine, odrađene su javne nabave i krenulo se od početka ove godine 
u izvođenje, a to je Wi Fi za cijelu općinu, tko se sjeća da smo dobili 15 tisuća eura, i uređenje 
igrališta u nuštarskom dječjem vrtiću. Kako smo prošli na natječaju za Prostorni plan, Prostorni 
plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave, pa je tako i 
Općina Nuštar provela javnu raspravu 23. prosinca 2019. godine na kojoj su nas djelatnici 
Zavoda za prostorno planiranje informirali o učinku. 27. 12. održana je tiskovna konferencija 
na temu modernizacije pruge Vinkovci-Vukovar na kojoj su opet iznijeti problemi ne samo 
mještana Nuštra nego cijele Općine. U naselju Marinci su pri terenskom istraživanju i 
eskhumaciji pronađeni posmrtni ostaci četiri hrvatska branitelja i postoje naznake za još 
dvanaest branitelja i civila. Imali smo službeni posjet biskupa, redovna vizitacija svakih 5 
godina. S učilištem Modus iz Vinkovaca potpisali smo Ugovor i pokrenuli edukaciju za uporabu 
pesticida za OPG-ove s područja Općine Nuštar gdje smo preuzeli 100 kuna da platimo za svaki 
OPG, 180 kn je edukacija. Dogovorili smo pripreme s učilištem Studium za pripremu 
maturanata za državnu maturu s područja Općine Nuštar iz matematike, hrvatskog i engleskog 
jezika za 28 srednjoškolaca. 17. siječnja ove godine održana je prva konferencija Ministarstva 
rada na kojoj je između ostalog prezentiran nastavak projekta ''Zaželi''. Ali uz taj nastavak 
Općina Nuštar preko udruge Budi uz mene potpisuje novi projekt ''Zaželi'' na dvije godine. 
Vrijednost projekta je 3 milijuna i 55 tisuća kuna. Tomislav je bio, neka me ispravi ako griješim, 
na konferenciji je prezentirano da ćemo svi dobiti mogućnost kojima se projekt u 2020. godini 
gasi, mogućnost nastavka na godinu dana i da će natječaj izaći do 15. veljače. 15. veljače je 
prošao, natječaj nije izašao, mi smo međutim dobili prijedlog ugovora za novi ''Zaželi'', 
podnijeli zahtjev preko Udruge 2018. godine. Dobili smo neki dan Ugovor, išli ga potpisati u 
Zagreb, dobivamo nove 22 osobe na 2 godine. E sad, hoće li nam odobriti nastavak ovog prvog 
''Zaželi'' na godinu dana, ne znamo, danas su djevojke bile na radionici u Osijeku, vidjet ćemo 
kako će to završiti. Tko se sjeća iz prošlog saziva Vijeća, projekt širokopojasnog interneta sa 
Gradom Vukovarom s kojim smo ga sklopili, priprema se i radi već 4, 5 godina, izgleda je pri 
samom završetku. Naime, grad Vukovar, s kojim smo mi partner, potpisao je sa Hrvatskim 
telekomunikacijama sporazum o partnerstvu u provedbi projekta izgradnje mreže 
širokopojasnog interneta gdje se obvezuje da će u naredne 3 godine igraditi optičku mrežu koja 
omogućuje brzinu minimalne snage 100 mbit/s simetrični. Izgradnja vodospreme u Nuštru je 
nažalost prekinuta jer po izvješću nadzora nedostaju sredstva koja su trebale osigurati Hrvatske 
vode tako da će po osiguranim sredstvima radovi se nastaviti. Osigurana sredstva Hrvatske 
vode, navodno, čekaju rebalans od Vlade RH, a evo, izvješće od nadzornog inženjera je takvo. 
20. veljače je napokon potpisan dugo iščekivani projekt spojenog cjevovoda Nuštar-Marinci. 
Investicija je 4 milijuna i 100 tisuća kuna. Posao je dobio vinkovački Sokol, radovi kreću kroz 
nekih 14 dana i predviđeni završetak je 30. prosinac ove godine tako da bi naselje Marinci 
početkom 2021. godine bilo korisnik regionalnog vodovoda. Od natječaja koji su trenutno 
otvoreni u ovoj godini, prijavili smo se na natječaj Ministarstva graditeljstva, sa parkiralištem 
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u naselju Cerić ispred groblja. Cilj tog projektnog zadatka je bio razvoj komunalne 
opremljenosti naselja na način da ujednači razina komunalnog standarda na području Općine. 
Ishodili smo građevinsku dozvolu za parking, ako se sjećate, isto sam tako izvještavao da smo 
krenuli u projekt parkinga od Doma kulture do zgrade općine u Nuštru. Ishodili smo u petak 
građevinsku dozvolu. Ministarstvo regionalnog razvoja je objavilo natječaj, ali se, nažalost, 
nećemo moći prijaviti s tim projektom zato što je Ministarstvo uvjetovalo da mora biti 
vlasništvo tvoje da bi nešto radio na tome. Znači to je vlasništvo Hrvatskih cesta, ne vrijedi nam 
suglasnost, odnosno odobrenje da nam Hrvatske ceste daju, mora biti naše vlasništvo. U izradi 
je projektna dokumentacija za vrtić u Ceriću koji bi trebao biti samoodrživ, u svakom slučaju 
zanimljivo rješenje koje ne bi štetilo okolišu. Znamo da treba graditi održivo i prestati 
zagađivati okoliš. I na kraju, imamo jako velik problem sa psima. Problem imamo protekle 2 
godine, mjesečno izdvajamo između 18 i 21 tisuću kuna. Dobili smo ponudu veterinarske 
stanice za cijepljenje i čipiranje. Prvo, jer sve veterinarske stanice su umrežene, veterinarska 
stanica bi iznijela podatak da je u mjestu Cerić trenutno registrirano 11 pasa. Ja vjerujem da tri 
lovca imaju tih 11 pasa. To bi bilo to od mene. 
Gospodin Novak: hvala načelniku, evo, ako koga što zanima pa pitajte. Gospodin Velić, 
izvolite? 
Gospodin Velić: opaska, možda ste samo krivo rekli, natječaj ovaj što ste rekli 15.2. da je 
trebao izaći, izašao je 19.2.  
Načelnik: da, znam, tamo je rečeno 15.2., produžetak je 19.2. 
Gospodin Velić: novi je druga priča. 
Načelnik: novi nije ni izašao. 
Gospodin Velić: prošli ste. Imao bih dva pitanja, prvo, zanima me je li se počelo nešto raditi 
na pješačkoj stazi s obzirom da je obilaznica gotova i jesu li počele neke predradnje  Nuštar-
Vinkovci, s obzirom da ste rekli kad se obilaznica završi, onda ovo postaje prometnica drugog 
značaja itd., pa ako ima nekih novosti, to me zanima. I zanima me kakvi su statusi tužbi, mislim 
na dimnjačara, bila je tu tužba za krov. Stipo Kovač me zamolio da pitam, je li on tužio ili će 
tužiti, ne znam, nešto što su neka njegova željeza nestala, da je Općina od suda bila zadužena 
ili bilo koji drugi pa.. Hvala lijepo. 
Gospodin Novak: hvala gospodinu Veliću. Načelniče, izvolite? 
Načelnik: obilaznica grada Vinkovaca je završena, ali ja kad sam tražio od Hrvatskih cesta 
neke promjene, sačekaj prvi tehnički, sačekaj drugi tehnički, sačekaj treći tehnički, uglavnom, 
to što smo zatražili, izvadili su koloportere, napravili su prijelazni punkt gdje je Ante Vištica, 
Franjo Tropšek.., i ljudi mogu ići na svoje njive, znači traženo je da se stavi rasvjeta u kružni 
tok; ''e sačekajte da prođe taj tehnički''. Napokon se ta rasvjeta počela raditi i na jednom i na 
drugom kružnom, između Male Bosne i Cerića i ovaj ovdje naš na ulasku u Nuštar. Službeno 
se još uvijek vodi Vinkovci-Nuštar, državna, znači oni nisu napravili izmjene. U Hrvatskim 
cestama je rečeno da će se ići na rekonstrukciju te prometnice. Rekonstrukcija prometnice će 
ići na način da je od Vinkovaca do Benjinog otpada gradska cesta, od otpada do kružnog toka 
će biti županijska. E sad, od koga ćemo tražiti suglasnost? Vjerojatno od županijskih cesta, 
odnosno sa gradom Vinkovcima ako budemo išli zajednički projekt za biciklističku stazu ili 
čekati rekonstrukciju sa Hrvatskim cestama. Status tužbi: to što ste pitali za Stipu Kovača, ne 
znam ni za jednu tužbu Stipe Kovača da je bila prema Općini, zaista ne znam. Znam da je tu 
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bilo nešto privatno prema kom. redaru, ali da je on tužio Općinu, ne, nikad nikakav dokument, 
evo Maja je tu... 
Gospodin Velić: ako mogu pojasniti.. On je meni rekao da je Općina od suda bila zadužena da 
vodi računa o tome, a da je komunalni redar kao općinski djelatnik to raspakirao, što zapravo 
tereti Općinu. Jer je službena osoba iz Općine, po njegovoj priči jer ja nisam ni sud ni policija, 
opljačkala tamo neke njegove stvari, on je rekao da je tužio tog čovjeka i da je tužio ili će tužiti 
Općinu, ne znam, to je bilo prije, pitao me iza prošlog Vijeća što je s tim, rekao je da diže tužbu, 
pa me zanima je li nešto došlo i dokle je došlo. 
Načelnik: zaista ne znam, znači, nama se javio čovjek iz Marinaca, koji u zakupu, Slavonija 
firma koja je u zakupu skladišta tog i tražio je... 
Gospodin Velić: Francuz je tužio Općinu. 
Načelnik: Francuz je pokojni, umro je. 
Pročelnica: to je sve otišlo u stečaj, to je sve propalo. 
Gospodin Velić: nema veze, ima nasljednike. 
Pročelnica: ne, nema. 
Načelnik: Francuz je umro, to je kupio gospodin Sretić, Henrikovce. 
Pročelnica: to što je tuženo, što pričate, Stipo Kovač i to, to je sve otišlo u stečaj,  taj dio gdje 
je Slavonija Bošković i ta hala, nema nasljednika, nema ništa. 
Gospodin Velić: ok, dobro, ako je privatno onda se ne tiče Vijeća. A ono dimnjačar, krov..? 
Načelnik: kako je bilo i zadnji put, od gospodina Cvrkovića je bilo da će to biti dugotrajan 
proces, mi smo pokušali neku nagodbu raditi sa dimnjačarom, on se nije složio s tim. Zadnja 
presuda je bila 500 tisuća kuna da mu Općina isplati i da vrati koncesiju gospodinu Horvatu, na 
što se odvjetnik žalio i to je još uvijek u statusu rješavanja i još uvijek je na sudu. Krov, to smo 
bili prošli na natječaju za termodinamičke sustave dizalica topline i solarne ploče i, ponovit ću 
to ne znam koliko, vijećnici znaju, pa nam je čovjek koji nije prošao na natječaju uložio žalbu. 
Mi do određenog roka nismo mogli javiti Fondu o odabiru, poništili smo javnu nabavu, on se 
žalio sudu, odnosno završili smo na Trgovačkom sudu, platili smo pristojbu 20tak tisuća kuna 
i to je još uvijek na sudu. Neki dan sam sjeo s tim čovjekom, ne znajući da je to taj vlasnik jer 
se s vlasnikom nisam nikada susreo, i počela je priča o solarima i ja kažem kako smo mi prošli, 
da smo išli na neki natječaj i da nas je neki čovjek tužio, kaže 'pa ja sam taj čovjek', odnosno 
kaže da možemo sjesti, dogovoriti se, spreman je odustati od tužbe, ali nažalost ne mogu ga 
dobiti na telefon, pokušao sam ga zvati više puta, ne javlja mi se na telefon. To su te dvije tužbe, 
znači dimnjačar i krov i više nema nikakvih tužbi koliko ja znam, nitko nam se nije javio. 
Gospodin Velić: Monosterium imamo, ali neću pitati to. 
Gospodin Novak: hvala gospodine Veliću, hvala načelniku, idemo dalje s pitanjima.  
Načelnik: ja se ispričavam, Ivice, nemoj se ljutiti, možda ti više nešto znaš o ovom pitanju za 
tužbu što Stipo Kovač, ja za to ne znam, sjećaš li se ti? Tomislave, to nije bilo u mom mandatu.  
Gospodin Velić: čovjek mi je rekao da tuži Općinu i mogu li ja to pitati na Vijeću, tuži nekog 
komunalnog redara koji mu je ukrao to neko željezo, navodi cifre, a da je Općina dobila nalog 
od suda da čuva... To je njegova priča, ne znam. 
Gospodin Gilja: što se tiče toga Općina je dobila nalog od suda da čuva stvari, ali isto tako je 
sud odredio prodavatelja koji ima licitaciju, to Općina mora imati, znači sud je prodao tu 
opremu na licitaciji, koliko je meni poznato. 
Gospodin Velić: dobro, čovjek me zamolio, dobar sam s njim. 
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Gospodin Novak: pročelnica je objasnila, Ivica je objasnio što se dogodilo, to je to, hvala, 
idemo dalje s pitanjima, ako ima još netko pitanje na aktualnom satu? 
Gospodin Gilja: ovo za pse, nisam te razumio, što su rekli, čipiranje? 
Načelnik: on je ponudio neki ugovor, napravili su s Jankovcima i s Nijemcima, značajno se 
smanjio broj. 
Gospodin Gilja: taman sam htio reći, ja sam čuo da Nijemci financiraju prvo čipiranje pasa, 
činjenica je čak ako ne i prvo cjepivo. 
Načelnik: čipiranje, cjepivo, sterilizaciju i kastraciju. 
Gospodin Gilja: e tako, da. 
Načelnik: to Nijemci, a Jankovci čipiranje i cijepljenje. Opet mislim da nama nisu problem naši 
domaći psi nego psi koje ljudi dovoze u kombijima pa izbace van. Rekao mi je za Cerić da sad 
ima 11 registriranih pasa, a mi ako sad platimo cijepljenje, on će njega imati u evidenciji, 
veterinar će iduće godine automatski doći kod njega. Kako sada riješiti 20 pasa što imamo u 
''Tip-Tip''-u? Ja ne mogu dovesti sad Ivicu Gilju u ''Tip-Tip'' i reći Steviću ''e Ivica bi ga 
udomio''. Može udomiti, ali on će nakon mjesec, dva, tri doći kod Ivice da pregleda je li taj pas 
živ ili nije.  
Gospodin Gilja: htio sam ti reći, čuo sam da su ove Općine krenule u to na taj način. Imam još 
samo jedno, ako može. Načelniče, što se tiče sela i kluba Nosterije; po selu kolaju kojekakve 
priče i mislim da bi možda bilo dobro da imamo ili tematsku sjednicu ili tematsku točku i da se 
upoznamo je li istina to što se priča po selu. 
Načelnik: a to je? 
Gospodin Gilja: vezano za Nosteriju, priča se svašta, mislim da bi bilo dobro da čujemo, 
raspravimo i da znamo odgovoriti. 
Gospodin Novak: idemo dalje, ima još netko pitanja? 
Gospodin Žeko: evo, ja ću, samo jedno pitanje. Radi se o kanalizaciji u Općini Nuštar. O 
priključku na kanalizaciju sam ja prije godinu i više dana o tome govorio i da je priključak bio 
na 6600 na 6 rata, međutim, ljudi se slabo priključuju. Ja mislim, i čitajući na internetu i u 
novinama, neki gradovi i općine to daju gratis. Ima li šanse, načelniče, da i mi tako neki potez 
povučemo, ako može i ove godine, da pomognemo tim našim građanima koji teško žive i ne 
priključuju se na kanalizaciju. Ako ne može gratis, barem da bude pola-pola.  
Gospodin Gilja: pohvaljujem prijedlog. 
Načelnik: je, idu besplatni priključci na kanalizaciju, ali idu u onim mjestima gdje je prošla 
aglomeracija. Općina se ne može kandidirati na aglomeraciju, aglomeraciju kandidira 
Vinkovački vodovod. Mislim da sam to i rekao, znači, nama je obećano Nuštar, Jarmina, 
Tordinci i Markušica su u sljedećem programu za aglomeraciju. Prije 2 godine su rekli kroz 4 
godine, ja sad mislim da bi bilo za 2 godine. U ovoj prvoj aglomeraciji je prošao Grad Vinkovci, 
Općina Ivankovo, Grad Otok i čini mi se Općina Cerna. Mi idemo u sljedećoj aglomeraciji, ali 
Općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci će biti prve općine koje će dobiti besplatni 
priključak na kanalizaciju i na vodovodnu mrežu. Ovi sad dobivaju samo kanalizaciju 
besplatno. 
Gospodin Novak: hvala načelniče, idemo dalje s pitanjima, Tomislave? 
Gospodin Velić: ja sam samo htio reći, ako će Općina sufinancirati priključke, onda oni koji 
su trenutno u fazi otplate ili koji su kupili i imali problem otplatiti, da se njima pola vrati, bilo 
bi u redu.  
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Načelnik: slažem se, Tomislave, s tobom. Ivane, ti si spojen? Koliko je bio priključak na 
kanalizaciju kad si se ti spajao? 
Gospodin Žeko: ne znam. 
Načelnik: bio je 12 tisuća kuna. I onda se Općina, Ivice, pomozi ako griješim, odrekla svog 
dijela i preuzeo je Vinkovački vodovod. U par navrata sam tražio od direktora, zamolio ga da 
se smanji ta cijena jer će to nadoknaditi sa brojem korisnika, odnosno ljudi koji će se priključiti. 
I ne, ne može. Po kubicima, znači, koliko vode potrošiš, toliko platiš, ali ne može. 
Gospodin Gilja: ali kad se Općina odrekla, tada je kanalizacija i priključak kanalizacije pao 
ljudima, mještanima na 4500 kuna. 
Načelnik: to ne znam. 
Gospodin Gilja: treba vidjeti otkud je sa 4500 kuna otišlo na 6600, razumijete? Znači na onaj 
dio kojeg se Općina odrekla da pomogne ljudima, netko je nabacio 50% opet gore cijenu na to, 
tu treba tražiti prostor za spuštanje cijene jer ta Odluka negdje mora biti, Majo, u arhivi u općini, 
4500 kuna mislim da je bila i mislim da je bilo na 12 mjeseci plaćanje, nemojte me držati za 
riječ. Ali onda kažem, otišla je naglo na 6600, ali nije u korist Općine nego Vodovoda i tu bi 
trebalo naći tu razliku, te 2 tisuće kuna nije malo da se spusti. 
Gospodin Novak: hvala, idemo dalje, ima još netko pitanje? Ako nema nitko pitanje, idemo na 
sljedeću točku dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog reda je Prijedlog Odluke o donošenju 
programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine 
Nuštar.  

 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države na području Općine Nuštar  

Gospodin Gilja: ima li Odbor za zemljište, hoće netko prezentirati o čemu se radi? 
Načelnik: nema Odbor. 
Pročelnica: znači ovako, pretprošle godine donijeli ste Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem, međutim, taj Program nije prošao suglasnost Ministarstva poljoprivreda iz razloga 
što neke čestice, odnosno problema sa Hrvatskim vodama koje su ulazile u vodno dobro i to je 
bilo natezanje skoro godinu dana sa Hrvatskim vodama da se te čestice izbace odnosno da oni 
promijene da to dijelom bude javno dobro kako bi moglo ući u natječaj. Međutim, kako oni to 
nisu promijenili, mi smo išli na to da izbacimo te čestice jer mi moramo donijeti taj Program 
raspolaganja tako da u biti ovaj Program stoji neko vrijeme, to je taj Program kojeg ste i prije 
donijeli, izbačene su te čestice i još neke čestice gdje smo dobili očitovanja, od urbanizma ili 
nekoga, tako da se išlo po tim očitovanjima iz razloga iz kojeg taj prvi Program nije dobio 
suglasnost. I to je to, ovdje su obuhvaćene čestice koje su u zakupu, koje idu u povrat. Jedini 
problem je taj što u ovome Prijedlogu Programa vi imate uneseno 20 hektara. Možda bolje da 
se smanji na nekih, vi sami odlučite, 10, 15 hektara iz razloga što trenutno u zakupu ovim 
Programom imamo samo nekih 70 hektara jer je 100 i nešto, i manje, za povrat, je li tako? 
Načelnik: i manje, 80. 
Pročelnica: s obzirom da je to predviđeno za povrat, ne ostaje puno za zakup, bilo bi ok da se 
smanji, kako bi se više zakupnika moglo izaći u susret. 
Načelnik: ja ću nadopuniti, ispričavam se. 
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Pročelnica: jer ovdje piše 20 hektara, ako imate 60, to će dobiti troje, četvero ljudi. 
Načelnik: ovo što je i Maja rekla, od Ministarstva poljoprivrede nastojali smo to ispraviti, malo 
je potrajalo, imali smo najveći problem sa Hrvatskim vodama, od Državnog odvjetništa dobili 
da moramo predvidjeti za povrat. Za povrat imamo nekih 87 hektara, i nama ostaje trenutno za 
zakup još nekih 58 hektara zemlje. Na toj zadnjoj sjednici kad smo raspravljali o tome, donijeli 
smo odluku, ali ta odluka ne važi jer nije prošlo, da bi maksimalna površina za zakup iznosila 
20 hektara. Ovo sad što je Maja rekla da bi bilo dobro da smanji. Izmijenjeno je, išao je novi 
Zakon, onda je bilo kad se donosila prva Odluka, oni koji rade preko 20 hektara poljoprivredne 
zemlje u vlasništvu države, neće moći ići u natječaj. Sad su oni svi izjednačeni.  
Pročelnica: niti jedan natječaj nije proveden, novi Zakon je stupio kad je prva Odluka 
donesena, novi Zakon je stupio 2018. godine, znači svi su na nuli. Svi zakupnici koji su trenutno 
u Općini su na nuli, svi kreću od istoga, što se tiče veličine zakupa koji imaju, ranije provedeni 
natječaji ne vrijede, znači ako netko ima 50 hektara, nebitno, ide novi natječaj normalno kao da 
ide od nule.  
Gospodin Novak: gospodin Velić se javio, izvolite? 
Gospodin Velić: dakle, mi smo na toj sjednici Vijeća, prema vašem tumačenju, raspravljali o 
limitu. Dakle, oni koji su već u zakupu zemlje, vi ste predložili da to bude 25 hektara, prijedlog 
je bio 25, odluka je bila 20, i da onaj tko ima 25 ili više hektara zemlje već u zakupu, ne može 
se uopće prijaviti na ovo. To je bilo vaše pojašnjenje, toga se sjećam. Rekli ste da je 
Ministarstvo nama dalo nalog da mi odredimo koliko hektara tko ima u zakupu i ne može se 
prijaviti. 
Pročelnica: ja nisam bila. 
Načelnik: to je bilo takvo tumačenje, došlo je do izmjene. 
Pročelnica: ja sam zimus bila u Županiji, po novome svi su na nuli, to su prvi natječaji koji idu 
po ovome. 
Gospodin Velić: to u tom slučaju znači ako smo mi donijeli Odluku, mi smo donijeli Odluku 
da to bude 20 hektara, ali to više ne važi pa.. 
Pročelnica: ne, taj Program nije usvojen tako da ne važi, pred vama je novi Prijedlog. 
Gospodin Velić: to u praksi znači da iako 58 hektara nije puno, ali da se svejedno može debeloj 
gusci namazati perje. Moj prijedlog bi bio da nitko ne može više od 3 hektara, tako pogodujemo 
povrtlarima, voćarima, cvjećarima i onim manjima.  
Gospodin Vrselja: to sad ne obuhvaća tu tablu?  
Pročelnica: ne, obuhvaća tu tablu, ali sada ne raspravljamo o tabli, to kad bude natječaj. 
Predviđena je ona voćari, povrtlari, ali o toj tabli je bilo rasprave i u Županiji i u Ministarstvu 
kad je bilo. Znači kad bi vi išli konkretno voćari i to, to bi trebali imati poseban program, trebalo 
bi biti kojekakvo navodnjavanje i sve, ali to kad bude natječaj. 
Gospodin Velić: možda netko želi saditi artičoke, četveročlana ili peteročlana obitelj... 
Pročelnica: realno, sve ove čestice što su vam ostale za zakup su male, nemate nijednu česticu 
da ima 20 hektara, možda 3 ili 5 hektara što vi odlučite bi bilo idealno, mislim da nema velikih 
čestica.  
Gospodin Velić: a koja je najveća čestica? Nezgodno ako je jedna čestica 3,5 hektara, nekome 
dati u najam 3 hektara...Mi smo ovdje dobili, čitao sam, naročito ovo sitno, koja je najveća 
čestica?  
Načelnik: ona koju smo predvidjeli za povrat. 
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Pročelnica: ona ne ide u zakup. 
Gospodin Velić: onda to nema veze. 
Načelnik: 69 hektara u Ceriću i 18 hektara u Nuštru, u Marincima nismo ništa uzimali zato što 
najmanje ide u zakup, za Marince se nije ništa uzimalo. 
Gospodin Velić: koja je najveća čestica u komadu koja je namijenjena za zakup? I koji je 
ukupan broj čestica? 
Pročelnica: sve što vam je u tabeli, što je prazno u koloni 11, te su sve predviđene za zakup. 
Načelnik: i u koloni 12 gdje vam je istekao datum, isto ide u zakup.   
Pročelnica: trenutno to što vam je prazno jedino što je isteklo, isteklo je to privremeno 
korištenje, a privremeno korištenje ta velika tabla predviđena voćari i povrtlari, i to je to. 
Gospodin Velić: znači mi nemamo nikakve veze s Todorićem i Rusima? 
Pročelnica: ne. 
Gospodin Velić: ajde dobro. 
Gospodin Srednoselec: htio sam pitati za ove table, recimo, koji imaju na 20, 30 godina, i 
njima kad ističe zakup... 
Načelnik: ide u natječaj. 
Pročelnica: nama je bitno da mi donesemo osnovni program. 
Gospodin Srednoselec: recimo imaju 50 hektara, i sad više ne može dobiti 50, po ovome može 
dobiti samo 20. 
Gospodin Velić: ne može ništa dobiti jer po ovome još nema Odluke. 
Gospodin Srednoselec: ne, ne, prioritet, ovo, ono, on ima 50 hektara, ne može više dobiti 50 
hektara... 
Pročelnica: u narednih 20 godina dok mu istekne, Zakon će se promijeniti cca 5, 6 puta. 
Gospodin Srednoselec: imaju u zakupu već 20 godina, trebalo im je isteći ovo. 
Pročelnica: 2033. je najranije kad istječe. 
Gospodin Gilja: Hrvoje, pojasnite koji je vaš prijedlog da znamo o čemu se radi. 
Načelnik: pošto ima tako mala količina, nekih 58 hektara, na toj prvoj kako je bilo tumačenje, 
onaj koji radi preko 25 hektara, neće moći ići u natječaj, to je bilo tumačenje, išli smo na to da 
dobiju ovi drugi. Ja bih malo više povećao nego što je Tomo rekao, na 5 hektara i to je to. E 
sad, jedino ovo što Josip govori, kako će to izaći, a što Maja kaže možda će se izmijeniti Zakon. 
Znači, 2033. godine, radiš 70 hektara, izlazi tabla i ide u natječaj, hoće opet tih 5 hektara 
vrijediti u Programu ili... 
Gospodin Velić: možemo li mi izglasati za ovih 58 hektara? 
Pročelnica: da, mi imamo prvi Program, kasnije će uvijek ići izmjene, dopune, nebitno, nama 
je bitno da imamo ovaj prvi Program. Ako mi sad izglasamo Program, on ide na suglasnost u 
Županiju, Županija nije sporna, ide u Ministarstvo. Nadamo se da će Ministarstvo dati 
suglasnost i onda prvi natječaj koji će ići, ako Bog da, na proljeće, ide po ovom Programu i pod 
tih 5 hektara, a onda ćemo mi, kako budu izlazili zakupi, tako mijenjati, uopće nije sporno. 
Može se dogoditi da je ovdje nešto izostavljeno što ne bi trebalo jer mi smo dobili popis svih 
čestica koje su tu kod nas. Dogodit će se sad isto što će se događati s izmjenama Prostornog, 
neke stvari su iz poljoprivrednog otišle u građevinske, i tu će biti problema, tako da su to stvari 
koje će se riješavati u hodu. 
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Načelnik: ima čestica koje su obuhvaćene u građevinskoj zoni i one sada trenutno nisu u 
Programu, a dosad su se smatrale, odnosno, kad im istekne zakup, od Ministarstva državne 
imovine će nam dati suglasnost da može to ići u natječaj, ali na rok najduži 10 godina. 
Gospodin Velić: a koliko je ovo rok? 
Načelnik: 20 godina. 
Gospodin Velić: i tu cijenu formira općina ili država? 
Pročelnica: država, ali mi provodimo natječaj, program i sve, ali to ćemo u detalje kada 
dobijemo suglasnost. 
Gospodin Vrselja: što je sa zemljom s kojom netko kasni s otplatom zemlje? 
Pročelnica: išla vam je revalorizacija, nijedan ugovor ne bi bio revaloriziran, znači smanjena 
cijena zakupnine tko nije platio. Ja sam sve ugovore poslala u Zagreb, nisu još potpisani aneksi, 
iako što se tiče zakupa nema, osim tih nekih kupoprodajnih ugovora, ali kad se kolega vrati s 
godišnjeg, probat ćemo riješiti kupoprodaju, što se spominju da imamo neka alarmantna 
dugovanja, ali mi ih nemamo. 
Gospodin Srednoselec: bilo je. 
Pročelnica: mi ne ulazimo u to, nama je bitno da nema duga kad ide natječaj. 
Gospodin Srednoselec: tko kod vas u općini mora poduzeti mjeru ako on ne plaća dvije godine, 
tri, zašto se to ne javi u Ministarstvo? On ne plaća 5 godina i dođe do pola milijuna, milijun 
kuna duga, ali uredno dobiva poticaj od države.  
Pročelnica: svi ugovori, zakup, sve je poslano.. 
Gospodin Novak: ima li još netko da se javlja za riječ? 
Gospodin Gilja: samo treba vidjeti, da ne donesemo odluku na 5 hektara pa da ta odluka ne bi 
vezala ljude koji rade više. 
Pročelnica: neće, to je odluka sad za ove, kad bude išao natječaj, ali prvi ugovori kojima istječe 
zakup su 2033. godine, a dotad ćemo promijeniti i Zakon i sve. 
Načelnik: ima jako puno OPG-ova i mislim da bi trebali dati svima priliku da nešto ostvare.  
Gospodin Vrselja: a što ostvaruješ sa 5 hektara? 
Načelnik: vidi, netko će preživjeti sa 5 hektara, neće sijati kukuruz nego će saditi maćuhice i 
tulipane. 
Gospodin Novak: dobro, gospodin Žeko se javio za riječ. 
Gospodin Žeko: ja ću samo kratko, nisam baš u tim vodama. Dakle, mi smo donijeli 2018. 
godine Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. On je otišao u Ministarstvo, nije 
dobio suglasnost i vratio se. Ministarstvo je navelo 7 alineja što nešto ne štima. U vašem 
ispravku ima 6. Je li to neka greška ili, da se ne bi opet to vratilo, to je jedna stvar. Druga stvar, 
nakon toga načelnik kaže da se prigovori mogu do isteka 20.12.2019. godine. Je li netko dao 
prigovor na ovaj Program? Nitko. 
Načelnik: sad je isto bilo na javnoj objavi 5.12.2019. 
Gospodin Žeko: tako je. I sad me zanima, mi donosimo ponovo taj Program, da li mi odluku o 
tom Programu ćemo sada prijedlog Velića 5 hektara uvesti da to bude 5 hektara ili ćemo 
posebnu odluku? 
Pročelnica: ne, to uvesti u Program. Ovo je prijedlog Programa i promijenit ćemo u Programu, 
ako to mislite. 
Gospodin Žeko: u redu.  
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Gospodin Gilja: mislim da kad sad donesemo odluku na 5 hektara i damo Ministarstvu na 
usvajanje tog Programa, oni kad usvoje taj Program, teško je, Majo, promijeniti Program, to je 
procedura, treba gledati da ne bi s tom Odlukom naškodili ljudima koji rade više zemlje, 
razumijete? Proceduralno, kada predamo to Ministarstvu i dobijemo odobrenje za raspolaganje 
zemljom, to se dugo ne može promijeniti. Možda griješim. 
Pročelnica: već pojedine općine idu na izmjene, ovaj Prijedlog je nekakva podloga svega, ali 
to ne može naškoditi jer mi ne možemo raskinuti ugovore, oni su svi potpisani ranije. Neka 
bude da se raskida za 2 godine, mi ćemo uzeti to u razmatranje pa ćemo donijeti izmjenu ranije, 
ali evo ako stavite 20 hektara, dvoje ljudi će dobiti.  
Načelnik: nama prvi ugovori ističu 2033. godine. 
Gospodin Velić: može li se u natječaju dati prednost, recimo 20 hektara ili, mi onda moramo 
limitirati koji zakupac ima najviše zemlje, ima li netko 100 hektara?  
Gospodin Velić: evo ima neki tko ima 50 hektara i mi moramo sad donijeti 50 hektara da tog 
čovjeka ne bi oštetili u budućnosti. 
Pročelnica: oni su svi na nuli trenutno, njihovi raniji ugovori su išli po natječaju. 
Gospodin Velić: ja govorim u budućnosti, ako netko dođe, a mi limitiramo na 5 hektara, a on 
ima 60 hektara zemlje u zakupu, znači mi bi trebali donijeti limit, po vašoj teoriji, onakav kojeg 
najveći zakupac ima da ne oštetimo čovjeka. Može li se u natječaju staviti da prednost imaju, 
da ne dobiju njih dvoje zemlju, već oni koji će se baviti cvjećarstvom, povrtlarstvom, 
voćarstvom, stočarstvom ili ne znam. 
Pročelnica: mora u Programu biti. 
Gospodin Gilja: nismo se mi razumjeli. Plan raspolaganja zemljištem, kada su dobili ljudi koji 
sad uživaju tu zemlju, po tom Planu si mogao 15 hektara davati po OPG-u ili po osobi, imao si 
limit 15 hektara, nije bilo 60, 70 hektara. Što se tiče ovoga, pozdravljam ako se daje prednost 
ljudima koji bi radili povrće, to svakako. Mi ćemo podržati prijedlog, promjene, mi samo 
pokušavamo upozoriti što se može dogoditi kasnije, razumijete? Ja nemam problema s ovim da 
podržimo ovih 5 hektara da ljudi dobiju, to je super, samo kažem da ne bi naštetili drugima s 
tom odlukom, mislim da se ovi Programi raspolaganja zemljištem u Ministarstvu ne mogu 
mijenjati baš tako, o tome govorim.  
Načelnik: Josipe, molim te, radiš zemlju i znaš koje su potrebe, i Matej isto, volio bih da se vi 
izjasnite, je li 5 hektara malo ili puno. 
Gospodin Pap: čisto da se više ljudi zadovolji, 5 hektara, ajde. Mišljenja sam da sve ovo što se 
do sada dalo na to dugogodišnje uživanje ili zakup ili ta prodaja, da svi ti ljudi dostave svoje 
gospodarske programe i potpisane ugovore da se pogleda što tu stoji. Za ovaj natječaj će se 
morati pisati gospodarski program za 5 ili 50 hektara. Svatko tko je dobio zemlju, dobio ju je 
na osnovu nečega. I ako se nije poštivalo, da se reagira gdje se treba reagirati.  
Gospodin Novak: hvala Josipe. 
Gospodin Vrselja: to što sam pregledao sada te čestice, znam za Cerić, za Nuštar ne znam, 
nijedna nije za povrtlarstvo, nijedna nije za voćarstvo pogodna. 
Načelnik: nitko neće ni vezati tebe da radiš povrtlarstvo. 
Gospodin Vrselja: Vi pričate o mangu da netko sadi, 5 hektara u ratarstvu je ništa, nikome ne 
može pomoći. 
Načelnik: slažem se, ali imamo 58 hektara koje raspolažemo za zakup. Ići ćemo sa 20 hektara, 
kome ćemo dati? 
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Gospodin Vrselja: idemo sa 10. 
Gospođa Wild: 5,8 ljudi. 
Gospodin Velić: da, ali onda će ove male obitelji koje sade luk... Čujte, bunar se uvijek može 
iskopati. 
Gospodin Vrselja: ne može se ni bunar iskopati. 
Gospodin Velić: neki su zainteresirani posaditi paulovniju, neki su zainteresirani posaditi 
bagrem. 
Gospodin Vrselja: treba li nam to, paulovnija? 
Gospodin Velić: možda nekome treba bagrem, ne znam. 
Načelnik: ni paulovnija ni bagrem se ne mogu više saditi ako nemaš certifikat. Neće ti dozvoliti 
da na nekoj njivi koja ima tablu od 1000 hektara zasadiš paulovniju pa praviš susjedu sjenu ili 
ne znam ni ja što. 
Gospodin Velić: ja govorim ako postoji tabla, znam za jednu osobu koja želi posaditi hektar, 
dva bagrema. Zašto čovjek ne bi uložio u bagrem i za 20 godina zaradio 20 tisuća kuna ili već 
koliko, ne znam. I možda može dobiti certifikat, nije to certifikat za kirurga. Postoji li uopće 
interes? Jesu li se ljudi zanimali za tu priču, ti malo povrtlari ili netko? 
Načelnik: svakodnevno ima upita; kad će Program, kad će povrat, kad će natječaj? Više ima 
zainteresiranih ovih koji imaju zemlju za povrat. 
Gospodin Vrselja: to za povrat opet u Ceriću. 
Načelnik: to je jedina tabla koja nije u zakupu, Matej. Neću ja uzimati... Evo ti si sad u zakupu, 
kako bi tebi bilo da ja uzmem tvoju tablu i dam u povrat, a tabla ti je u Nuštru?   
Gospodin Vrselja: vrati zemlju onome tko radi već u zakupu tu zemlju, državnu.  
Pročelnica: mi nemamo poimence... 
Načelnik: ja znam po selu što se priča, da je povrat ovaj, onaj. Nisam dobio papir: Hrvoje 
Drinovac mora dobiti 3 hektara zemlje u povrat. Ja toga nemam nego ono što mi se pričalo po 
selu, pojedini ljudi su dolazili i ispitivali kad će povrat, 2 obitelji iz Cerića i 2 iz Nuštra. A ta 
tabla što je u Ceriću, ona jedina nema vlasnika, odnosno državna je tabla i nitko ju ne uživa, 
normalno bi bilo da to stavimo u povrat. Bilo bi glupo da ja uzimam od Ive Milića zemlju i 
dajem, on je u zakupu i ja mu raskidam ugovor i dajem u povrat. Ne znam, evo.  
Gospodin Novak: mislim da i kad sam prije čitao taj Zakon da on sam po sebi daje prava malim 
obiteljskim gospodarstvima, mladim bračnim parovima, i na prvo mjesto mislim da ide 
stočarstvo, drugo mjesto povrtlarstvo i voćarstvo, tek onda  ratarstvo, po nekom bodovanju. 
Gospodin Vrselja: ponovo se ide na doradu tog Zakona o poljoprivrednom zemljištu... 
Gospodin Novak: ma da, on će se uvijek dorađivati. 
Gospodin Vrselja: novi Zakon je već u izradi. 
Gospodin Novak: Zakon je izašao 1.3.2018., mi smo donijeli Odluku u 6. mjesecu 2018. i evo 
sada je veljača 2020., evo koliko je vremena već prošlo, vratili su, nisu usvojili, mislim da 
moramo to riješiti pa vidjeti dalje, ako bude promjena, ponovo ćemo mijenjati ako se bude 
tražilo, nema druge. 
Gospodin Velić: ovo je malo smiješno, kad se pogledaju te čestice 3 tisuće kvadrata, 900 
kvadrata... 
Gospodin Vrselja: čestica je vezana na česticu, to nema veze. 
Pročelnica: jedna do druge je, da. 
Gospodin Mrkonjić: ne bavim se poljoprivredom, ali poznajem ljude koji se bave pa bih isto 
htio svoj sud dati. Nekada je u onom sustavu bio onaj maksim od 10 hektara, odnosno nekih 17 
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jutara, ljudi su živjeli od toga, odgajali po troje djece. Onome tko radi po 100 hektara, njemu je 
nebitno 100 ili 105. Oni koji misle drugačije neka se ne ljute na mene, ali mislim da je na ovih 
50 hektara, 5 hektara gornja granica, 10 ljudi da dobije, kažem, sigurno dvojica po tom kriteriju 
ili četvorica, petorica, definitivno to ne bi bilo pravično u odnosu na ostale, a ostalih 
zainteresiranih sigurno ima. Razumijem one koji misle drugačije, ali evo, moja supruga je 
živjela u obitelji poljoprivrednika, živjeli su od 15 jutara. 
Gospodin Novak: hvala, gospodine donačelniče, ima li još netko nešto za reći da izdefiniramo 
ovo pa ćemo ići s tim prijedlogom? 

Pauza 5 min. 

Gospodin Novak: nastavljamo dalje sa sjednicom. 
Gospodin Gilja: samo da definiramo, što se tiče stava HDZ-a, podržat ćemo ovu odluku do 5 
hektara jer smatramo da se time može pomoći i novom mladom poljoprivredniku ako želi ući 
u rad, ne samo velikima. Mislim da i 5 hektara, čovjeku koji radi hektar, dva, tri, pet, i kad 
nadoda ovih 5 da će mu biti dobro.  
Gospodin Novak: hvala gospodinu Gilji. Dajem na glasovanje, idemo s tim prijedlogom do 5 
hektara.    
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 1 

„SUZDRŽANI“ – 0 
  

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nuštar 
 
Dario Novak: pročelnice, izvolite. 
Pročelnica: ispred sebe imate izmjene Statuta, kao što znate, ovo su samo neke tehničke 
izmjene s obzirom da su uredi državne uprave ugašeni, pripojeni su županiji. U roku 3 mjeseca 
moramo izmijeniti statute, tako da kao što vidite, tu je igra riječi, izbacuju se središnje tijelo 
državne uprave, ured državne uprave, to je to. Nadodala sam vam drugu pomoćnu odluku da 
vidite što se briše, što se nadodaje, tako da smo samo zbog ureda državne uprave koji su ugašeni 
i pripojeni županiji izmijenili 6 članaka.    
Dario Novak: hvala, pročelnice. Ima netko da se javlja za riječ? Ako se nitko ne javlja, dajem 
na glasovanje.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Statutarnu odluku na glasovanje: 
 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Statutarna odluka je usvojena jednoglasno. 
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Točka 4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnicima u Predškolskoj 
ustanovi „Vrtuljak'' 
 
Gospođa Zovko: ja vas sve lijepo pozdravljam. Svi imate ove materijale za suglasnost, imali 
ste Upravno vijeće i na Upravnom vijeću na 15. sjednici utvrđuje se Prijedlog odluke o 
koeficijentima za obračun plaće u visini osnovice prema odredbi o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Kako mi spadamo u javne službe, a 
koeficijent nam se nije mijenjao od 28.2.2013., ovdje nam je navedeno kako je donijelo tu 
Uredbu i sad za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 31. prosinca 2020. To je zapravo onih 6 % 
što su nam prije 3, 4 godine uzeli, za razdoblje od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. i od 1. 
siječnja 2021. S tim da se po NN 123/19 čl. 3. odnosi se na osnovicu, od 1. siječnja 2020. do 
31. svibnja 2020. 5.809,79 kn, onda od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. 5.925,00 kn i od 1. 
listopada do kraja 6.044,51 kn. Kod nas je odgajatelj imao koeficijent 1,28, ravnatelj 1,756,  
kuharica 0,776 i spremačica je imala 0,601, međutim, na sjednici Upravnog vijeća od 9. 
prosinca, Vijeće je donijelo Odluku o koeficijentima za spremačicu da se povisi jer prema 
prijašnjim koeficijentima, minimalna plaća ne bi mogla. Isto tako po ovom novom koeficijentu 
od 683  da se poveća i osnovica od 5.809,00 pošto je minimalac u brutu 4.062,91 kn, ne možemo 
to ostvariti. Tako da, nedostaje nam 95 kuna u bruto iznosu za minimalnu plaću, trebao bi se 
povećati koeficijent na 0,6995 da bi bilo u skladu sa Zakonom, za spremačicu. A ovdje imamo 
koeficijente po Uredbi od 2019. odgajatelj 1,365, ravnatelj 1,818, kuharica 0,776, i ovdje sam 
stavila spremačica po njihovom stoji 0,601. Međutim, kako se minimalac povećao, trebalo bi 
biti 0,6995 s tim da je i osnovica 5.809,00 kuna. Kad vam budem čitala ono izvješće, mi imamo 
prenesenih sredstava iz prošlog razdoblja i s ovim brojem djece, mislim da bi se mogli pokriti.  
Pročelnica: ja ću krenuti prva pa će se načelnik nadovezati. Znači, mi smo kontaktirali i druge 
općine i sve je to super što se tiče povećanja i koeficijenata i osnovice, ali po ovome što vi od 
nas tražite je ove godine 3 puta povećanje koeficijenata i 3 puta povećanje osnovice. Mi smo 
ove i prošle godine u vrtić uložili 3 i pol milijuna kuna. U planu je projektna dokumentacija 
izgradnja područnog vrtića u Ceriću. Vama je u planu još jednu tetu zaposliti, bez obzira što se 
vi držite Zakona i sve, mi po ovoj odluci koja bi se trebala sad donijeti, isto je po Zakonu, ali 
mi smo osnivač, mi opet imamo tu nekog prostora, a ako vi po ovome što donesete da sve to 
što vam ostane uložite u povećanje plaća, onda vam ne ostane apsolutno ništa, da djeci kupite, 
karikiram, paketiće ili nešto. Bolje nešto uložiti jer vi po ovome što bi donijeli, imate pravo na 
povećanje osnovice, kad god ide državna, ide i vama uz suglasnost osnivača, a kao što vidite, 
dignuli bi koeficijente svakako, a ne sada da ide tri puta godišnje povećanje koeficijenata... 
Načelnik je razgovarao sa drugim općinama, odnosno sa drugim osnivačima vrtića i imat će još 
sastanak, svi vode taj problem, puno je djece, a u interesu je da se zaposli više teta. Do sada je 
bio problem malo teta, a sada je problem dignuti plaće, onda će opet biti da fali teta.  
Gospođa Zovko: nama svakako treba još jedna teta, i sad mi dobivamo cijeli iznos za plaće, 
85 tisuća, ali je veliki broj djece, sada ih je 103, a ovo, Majo, što ti kažeš da je tri puta, nije tri 
puta nego je od 1. siječnja 2021. 
Pročelnica: tri puta u godinu dana, ako krene sada, to je dva puta ove i još jednom iduće godine.  
Gospođa Zovko: isto tako imaju i Mikanovci, čak imaju puno veće koeficijente nego mi, a 
mala su općina. Mislim da pošto smo mi kao i škola, računali smo se po tome, viša stručna 
sprema i sve.. 
Načelnik: Maja je bila u pravu, tri puta, od 1. siječnja, od 1. lipnja i 1. listopada ove godine ide 
povećanje osnovice. 
Gospođa Zovko: od 1. prosinca 2019. do 31. svibnja 2020.  
Načelnik: od 1. siječnja 2020. do 31. svibnja 2020. 
Gospođa Zovko: da, ali se ta osnovica već dignula od 1. siječnja do 31. svibnja. 
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Načelnik: da, ali to je tri puta povećanje osnovice u godini dana. 
Gospođa Zovko: da, ali ako ste rekli da ćete nam davati tu osnovicu, ako ide po Zakonu. 
Načelnik: vi ćete dobiti osnovicu koja ide po državnoj, odnosno, kako bude rasla osnovica, 
tako će se i vama povećavati osnovica. Koeficijente smo vam podignuli, i ravnatelju i 
odgajatelju i kuharici i spremačici, svima, 3 i pol milijuna kuna je uloženo u vrtić prošle godine. 
Rekao sam u aktualnom satu, radi se projektna dokumentacija za vrtić u Ceriću, vrtić će primiti 
još jednu tetu. Stalno govorite da vam ostaje novaca, i treba vam ostajati, a taj novac neka ostane 
za nešto, uvijek trebate nešto u vrtiću. 
Gospođa Zovko: ja sam i sada od tih novaca što je bilo uzela komarnike i ležaljke da bi djeca 
imala na čemu spavati i posteljinu. Niti jednom nismo ta sredstva potrošili na ne znam što. 
Našoj djeci u vrtiću zaista ništa ne fali, što se tiče hrane, igračaka... 
Načelnik: slažem se, imali ste svoju zalihu, tako će se dogoditi i iduće godine, da će se nešto 
pokidati, odnosno da će trebati nadopuniti, mislim da je ovo sasvim pristojno, i povećanje 
koeficijenta i osnovicu je država dignula, primit ćemo još tu jednu tetu, bit će vas 12ero u vrtiću. 
Daj Bože da izađe neki natječaj pa da završimo taj područni u Ceriću, tamo će isto biti 3, 4 tete, 
čistačica, mislim da je ovo sasvim ok. Čak u razgovorima spominjete Mikanovce, u petak je 
sastanak Mikanovaca, Jankovaca i Ivankova. Načelnici će rezati plaće svim tetama u vrtiću. 
Gospođa Zovko: znam da oni imaju problema, da, za Mikanovce ne znam. 
Načelnik: nemojte se ljutiti, ali naše odgojiteljice imaju veće plaće nego tete u gradskim 
vrtićima.  
Gospođa Zovko: mislim da one imaju nekakav dodatak na plaću. 
Načelnik: za dodatak ne znam, ali znam za koeficijente i za osnovicu. Kakav dodatak one 
dobivaju, to ne znam. 
Gospodin Novak:  hvala načelniče, hvala ravnateljici. Gospodine Velić, izvolite? 
Gospodin Velić: meni je osobno jako neugodno glasati da se sanira Monosterium, a otkačiti 
vrtić. I nekakve greške koje su velike, ispravljaju se, neka mi nitko ne zamjeri, krive drine, a 
ovdje za neke vitalne stvari imamo paradoks. Da se u sklopu demografske mjere gradi vrtić, 
ljudi ne odlaze toliko zbog nepostojanja vrtića koliko odlaze zbog malih plaća iz ove države. 
Posao teta, općenito, struku treba poštivati, to je viša struka. Ne kažem da se ne treba 
komparirati, ali Nuštar ima svoju politiku. Uložena 3 i pol milijuna kuna su projektni novci, je 
li tako? 
Načelnik: ne sve. 
Gospodin Velić: dobro, velikim dijelom je to napravila hrvatska država u sklopu demografskih 
mjera pa je to državni novac u vrtiću pa sad kako je Općina tu dala 3 i pol milijuna kuna, to je 
kao da kažeš bankomatu: ''hvala ti što si mi isplatio novce''. Ja sam definitivno za to da se ljudi 
stimuliraju plaćom, a ne rezanjem plaća. To je moje mišljenje, pogotovo zbog priče o 
Monosteriumu. Ono ajmo posuditi 400 tisuća da ovo, da ono, a ovdje tete koje rade vrijedno 
traže 300, 200, 500 kuna plaću, e tu sad Jankovci, Mikanovci, Nijemci nisu za to. Osobno sam 
za povećanje koeficijenata i stimulaciju tih žena i općenito svih zaposlenih u Općini, naročito 
onih koji rade.  
Gospodin Novak: hvala, gospodine Veliću. Načelniče, izvolite? 
Načelnik: nitko ne reže plaće, plaće idu gore, i osnovica i koeficijent idu gore, ali ne tri puta. 
Kako bude išla osnovica da tako ide i koeficijent. Djelatnik u Monosteriumu ima 3.200,00 kn 
plaću. Ja ne znam koliko imaju odgojiteljice.. 
Gospodin Velić: tko je kriv za to? 
Načelnik: ne znam koliko odgojiteljice imaju plaću niti me zanima. Znači, ide tri puta osnovica 
gore. 
Gospodin Velić: to ste vrlo dobro rekli da Vas ne zanima.  
Načelnik: rekao sam da me ne zanima koliku plaću odgojiteljica ima.  
Gospodin Velić: kako Vas ne zanima? 
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Načelnik: pa neću ja sad teta Jasnu pitati koliku plaću imaju odgojiteljice. 
Gospodin Velić: zašto ne bi ako o tome raspravljamo? 
Načelnik: raspravljamo o osnovici i koeficijentu. Hoćemo sada pričati Jasna ima 12 tisuća 
kuna, a znam da nema. Malo je smiješno. Sljedeća točka će biti izvješće pa ćemo vidjeti. Nitko 
nije za to da se reže plaća, ja sam prvi za to da se podigne koeficijent, i podignuo se koeficijent, 
ali ne tri puta godišnje. Ja ne znam, evo, tko je radio u državnoj ustanovi, ja sam radio pa mi se 
nije podigao koeficijent pet godina, a ne tri puta godišnje. Da ne ispadne da je Hrvoje protiv 
dizanja plaće, Hrvoje je za dizanje plaće, svima.  
Gospodin Velić: nisam ja rekao da ste Vi zločesti čovjek,  ali ako ste bili revni za posuditi 
Monosteriumu u kojemu je barem u sivilu sve, ako ne u crnilu, onda ne znam zašto ne bi mogli 
legalno, ima li zakon koji brani broj godišnjih povećavanja koeficijenata? 
Načelnik: nema.  
Gospodin Velić: pa onda? Vi ste rekli kako će Mikanovci i ne znam tko smanjiti plaću, kao 
vrlo bitno, s naglaskom. 
Načelnik: zato što je teta Jasna rekla: ''oni su manja općina od nas, a imaju veće plaće''. 
Gospođa Zovko: imaju, 1,404, 1,992, 1,887 i ne znam koliko točno ima spremačica. Imaju 
puno veće i to još od 9. mjeseca, mislim, nemam tu sad taj papir što nam je donijela, ali samo 
hoću reći da je nama država uzela tih 6 %. 
Gospođa Wild: ja sam se samo htjela nadovezati, ne treba se uspoređivati posao Monosterium, 
tete u vrtiću ili učiteljice u školi, svaki posao nosi svoju težinu i određenu vrijednost, svaki 
čovjek koji radi svoj posao je vrijedan. Međutim, posao se u složenosti razlikuje i nije isto, da 
me se krivo ne shvati, treba biti s tom djecom u vrtiću ili u školi, oni su mali. Ja ne znam jesu 
li vama koeficijenti kao što i je sa spremama u državnoj, ja sam za da treba koeficijent biti u 
odnosu na stručnu spremu. Kažem, ne mogu svi završiti fakultete, svaki posao je vrijedan, ali 
se i u težini i odgovornosti ipak razlikuje.  
Gospodin Gilja: ako sam ja dobro razumio, u Prijedlogu to povećanje ne bi ništa koštalo 
Općinu, već bi vrtić iz nekakvih svojih sredstava ostvario višak i to pretvorio u povećanje 
koeficijenta, ako sam ja to dobro razumio. I to treba podržati, tu nema razgovora oko toga. Ono 
što je možda vezano za tu priču, naravno da bi trebali razgovarati i o radnicima u Monosteriumu. 
Ti ljudi i kose i sahranjuju i sve rade, a imaju 3 tisuće kuna plaću. Mislim da bi i to trebala biti 
tema da porazgovaramo da se i tim ljudima malo poveća plaća jer ako govorimo o ostanku teta 
u vrtiću, ljudi na ovom području, djece itd., i ti ljudi imaju svoju djecu i hrane ih, sad zamislite 
kad rade za 3 tisuće kuna. Znači, ja sam za da se podrži povećanje tetama u vrtiću, ali isto tako 
predlažem da pokušamo naći nekakav model da pomognemo radnicima, recimo, 
Monosteriuma, da se i njima malo podigne plaća. Hvala lijepo. 
Načelnik: izgleda ću ja ispasti crna ovca, da sam ja protiv. Nisam ja protiv povećavanja. Teta 
Jasna, neće Vam biti dosta novaca, nije uopće problem, neka ide povećanje. Sada ću biti, 
oprostite na izrazu, bezobrazan. Nemojte doći na kraju godine reći da fali novaca. Monosterium, 
povećanje plaće; Monosterium ostvari plaću za radove koje je odradio. Ako je kvadrat košenja 
trave 12 lipa, ne može naplatiti 25 lipa da bi dobio veću plaću. Ako su umrla tri čovjeka ovaj 
mjesec, ne možemo mi sahraniti šest ljudi da bi oni dobili veću plaću. Mi njima ne možemo 
isplatiti ono što nisu odradili. Ja ću opet, što je vijećnica Klaudija rekla, odgajatelji, ravnateljica 
i svi su plaćeni po svojoj stručnoj spremi, znači svi su dobili koeficijente po svojoj stručnoj 
spremi.       
Gospodin Gilja: razumljivo je da su radnici Monosteriuma plaćeni za posao koji obave, to je 
meni potpuno jasno, ali isto tako, odluka za cijenu košnje jednog kvadrata trave je donesena 
kad, ako je donesena prije, napamet govorim, 5 godina, i ako je iznosila, ne znam, 30 lipa, 
naravno da više nije 30 nego nekih 50 lipa. To se tako riješava, na taj način. Naravno da oni 
uzimaju plaću iz onoga što odrade, možda treba naći prostor za te ljude pa taj modus promijeniti, 
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kažem ne znam, nisam provjeravao jer nisam mislio da će biti tema, možda je kvadrat košnje 
20 lipa pa treba naći modus, možda je sada 40 lipa.  
Gospodin Novak: razgovarat ćemo o Monosteriumu drugom prilikom, sad treba riješiti 
koeficijente u vrtiću. Svi se mi slažemo, ja sam prvi za povećanje plaća, samo se treba pokriti 
koliko se može. U suštini, načelnik je tu i predložio da se diže koeficijent, diže se i osnovica, je 
li tako? Sada ravnateljica želi.. 
Načelnik: da se osnovica podiže kako se koeficijent podiže. 
Gospođa Zovko: mogu li ja sad znati koliko će imati odgajatelj, koliko će imati spremačica, 
koliko će imati kuharica?  
Pročelnica: ravnatelju ide 1,818, a do sada je bio 1,756, odgojitelj VSS 1,391, VŠS 1,365. 
Gospođa Zovko: mogu postaviti pitanje, Majo? Gdje ste našli taj koeficijent za VSS? U 
Zakonu nema nigdje toga. 
Pročelnica: Grad Vinkovci i Grad Otok. Nema, da, ali su svugdje razdvojene, koji god vrtić 
uzmete...A razlika između 1,391 i 1,365, ne znam da bi tu išla neka drastična razlika u plaći. 
Gospođa Zovko: a spremačica i kuharica? 
Pročelnica: kako ste i tražili, 0,776 i spremačica 0,692. 
Gospođa Zovko: mora biti 0,6995 ako se digne osnovica na 5.809,00 kn, onda bi trebao 
koeficijent biti 0,6995 za spremačicu. Ako ostane ovaj koji je, ne može biti minimalac 4.062,91 
kn, u brutu.  
Gospodin Velić: kad se mijenja zajamčeni minimalni dohodak, ne mijenja li se to 
automatizmom? 
Pročelnica: ne, oni u školi imaju dodatke, Klaudija zna, zato što spadaju u minimalce, je li? 
Gospođa Wild: ne znam točno, znam da kod nas spremačica ima koeficijent već osnovna škola, 
s obzirom na radno mjesto.. 
Pročelnica: da i onda bude neki dodatak da ispadne u skladu s minimalcem. 
Gospođa Wild: i isto imaš rad u smjenama. 
Pročelnica: i vi imate rad u smjenama isto? 
Gospođa Zovko: ne. 
Gospođa Wild: mislim da druga ne može, nema toliko sati. Vi imate samo prvu, čini mi se. 
Gospođa Zovko: jedino spremačica ima jedan tjedan prvu, jedan drugu. 
Gospodin Novak: je li se netko javio za riječ? 
Gospodin Velić: samo pojašnjenje. Ovi navedeni koeficijenti ovdje, to nisu koeficijenti koji su 
sada? 
Načelnik: ne, to sada predlažemo, ispričavam se, Tomislave, znači za ravnatelja piše 1,818, a 
imala je 1,756. 
Gospodin Velić: dobro, to ste trebali napisati. 
Gospodin Novak: da, ja imam tu na mailu pa gledam koeficijente od prije. 
Načelnik: znači, koeficijent se povećava. 
Gospodin Velić: ok, to je druga priča. 
Načelnik: znači, odgojitelj je imao 1,365, sada će imati 1,391 sa visokom, a 1,365 sa višom. 
Pročelnica: i osnovica kako bude rasla, znači, u drugoj odluci osnovica raste kako bude i 
navedeno, znači tri puta, i kako god bude rasla osnovica, raste i njima osnovica, plaća i 
osnovica. Ide 5.809,00 kn, to je sad, pa 5.925,00 kn, odnosno, to ne vrijedi pisati jer se osnovica 
obračunava kako bude raslo u Zakonu. 
Načelnik: pa 6.044,00 kn. 
Pročelnica: a nigdje mi nismo rekli da ne može se donijeti opet ako ostane, ako teta Jasna kaže 
''imamo'', da ponovo narastu koeficijenti. 
Gospođa Zovko: zanima me samo još jedna stvar. Pošto ste sad, Majo, rekli da ova osnovica 
ide gore, moram li ja svaki put ići na Vijeće kada ta osnovica ide gore?    
Pročelnica: ne, ali samo mi dostavite pismeno, dobit ćete pismeno da smo suglasni i to je to. 
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Gospođa Zovko: slažem se s ovim koeficijentima, što ste ih stavili,        
Pročelnica: to je, praktični, vaše drugo povećanje. 
Gospodin Novak: evo gospodin Čuljak, gospodin Žeko pa gospodin Velić. 
Gospodin Čuljak: ispao je nesporazum, nije bio naveden stari koeficijent, ljudi ne znaju o 
čemu razgovaramo. Znači, stari koeficijent ravnatelja je bio 1,756, sada je novi koeficijent 
1,818, znači ide povećanje i koeficijenta i osnovice. Samo je problem što niste naveli stare 
koeficijente. 
Gospodin Velić: ravnateljica je tražila.. 
Načelnik: ne, ne, ravnateljica je tražila kako ide povećanje osnovice da tako ide povećanje 
koeficijenta. 
Gospodin Novak: greška je samo što ovdje ne piše stari koeficijent. 
Gospodin Velić: moja reakcija je bila samo na vaše banaliziranje jer ste rekli bolje kupiti djeci 
paketiće, evo iskoristit ću priliku, nevezano, Općina Nuštar je dosta paketića za Novu godinu 
poklonila Bubamari pa se zahvaljujem. Naša su djeca bila sretna, pa evo, neka se zna. 
Gospodin Novak: hvala, gospodinu Veliću. Gospodine Žeko, izvolite? 
Gospodin Žeko: ja sam si ovdje napisao točno koliki je bio stari koeficijent, nema ga tu pa sam 
se malo zbunio. Dakle, mi donosimo odluku o koeficijentu. Ja sam sad shvatio po vama da su 
ovo novi koeficijenti koje predlaže Općina, ali povećani.  
Gospodin Gilja: i o čemu raspravljamo sat vremena? 
Pročelnica: rasprava je bila o tome zato što smo išli na to, teta Jasna je htjela da ide još dva 
puta kako ide osnovna škola. Međutim, uvijek ostane prostora na kraju godine kada prime tetu, 
ostane im toliko i toliko novaca, uvijek možemo donijeti odluku, imamo Vijeće svaki drugi 
mjesec. 
Gospodin Novak: mi smo krenuli, čini mi se, od problema, a nismo krenuli od ovoga da dižemo 
koeficijente. 
Gospodin Velić: dobro, što ravnateljica kaže na kraju?  
Gospodin Novak: ravnateljice, slažete li se Vi s ovim koeficijentima? 
Gospođa Zovko: ja se slažem s ovim koeficijentom sada, a onda vidjet ćemo kako budemo 
stojali. 
Pročelnica: primite tetu... 
Gospođa Zovko: treba nam još jedna teta pošto sad imamo jednu pripravnicu koja treba završiti 
u 5. mjesecu, tako da zaista fali jedna teta, imamo jako puno djece, grupe su nam pune. Sada u 
3. mjesecu imat ćemo 105 djece, ali imaju i dvije tete na skupinu, i one su stalno zajedno. Jedan 
period su samo same sa djecom, a to je do 9 sati dok odu na doručak. 
Načelnik: svi ste rekli, vrsta posla, mala plaća, slažem se, danas su bila djeca u posjet općini, 
bile su poklade, bilo je 50, 60 djece. Vjerujte, ja ne bih taj posao radio za 2,5 koeficijent, slažem 
se da je malo, ali evo, zaposlit ćemo još jednu tetu koja nam fali, vidjet ćemo kako je na kraju 
godine pa lako je promijeniti koeficijente, ali za sada ovako. 
Gospodin Gilja: ovo sada što imamo ispred sebe je Prijedlog? Dajte da glasamo. 
Gsopodin Novak: idemo na glasovanje dizanja koeficijenata. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“- 1 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
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Točka 5. Prijedlog Odluke o osnovici za obračun plaće djelatnicima u Predškolskoj 
ustanovi „Vrtuljak'' 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“- 1 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
 
Točka 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak'' o 
prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine 
 
Gospodin Novak: evo tu je ravnateljica, izvolite? 
Gospođa Zovko: mislim da ste svi dobili Izvještaj o prihodima i rashodima, sve sam napisala, 
ako vas nešto zanima, možete slobodno pitati. Samo da pojasnim, ovdje na jednom mjestu stoji 
ostali materijali i na zadnjem mjestu stoji 17 tisuća i nešto, to su ležaljke 40 komada koje su 
nam bile neophodne. Ako vas to zanima, slobodno pitajte. 
Gospodin Gilja: evo samo jedna pohvala, vidim da imamo dobavljača iz Nuštra, čestitam. 
Gospođa Zovko: hvala.  
Gospodin Novak: ima još netko da se javlja za riječ? 
Gospodin Žeko: evo ja ću samo kratko, dakle, kad sam vidio ovaj papir, zadovoljan sam kad 
vidim da je plus, 5.641,00 kuna, kad se samo gledaju prihodi, odnosno rashodi u prošlo godini 
plus prenesenih 76.602,00 kune. Opet ću navesti da to nije ukupan prihod nego je to višak 
prihoda. Na kraju piše ukupan prihod 76.602,00 kune, znate što je... Što se tiče druge stvari, ja 
bih volio kad bi vi uz ovaj suhoparni dokument, pročitao sam ga dva, tri puta, razumijem, volio 
bih da napišete da je zaposlenih bilo toliko, da je božićnica tolika, stanje u vrtiću, itd. Neku 
malu skicu da mi znamo o čemu se radi, naknada za smrtni slučaj, da mi znamo kome ste dali, 
neko malo obrazloženje...Podržavam Vaš rad, podržavam vrtić, imam 5ero djece, volim djecu, 
i samo da Vam kažem da Vam Općina daje godišnje 702.600,00 kn tako da mi kao Općina ipak 
vodimo računa o našem vrtiću i dobro radite, pohvaljujem ovo, ovaj plus. Hvala lijepo. 
Gospodin Novak: ima još netko da se javlja za riječ? Nema nitko. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“- 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
 
 
 
 



 
21 

Točka 7. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Nuštar 
 
Gospodin Pap: ja se ispričavam, prošlo je vezano za vrtić, ali bih pitao još ravnateljicu što je s 
malom školom? 
Gospođa Zovko: mala škola će se održati u vrtiću, Vaš David, Ivan i mala Anita Jurčević, oni 
idu u vrtić, njima nije potrebna mala škola, a troje djece još ima u Marincima, mislim da je 3 
tisuće kuna previše dati za troje djece. Mislim da nije daleko, mislim da u Pravilniku stoji do 
20 km da djeca mogu doći, roditelji bi ih trebali dovesti, mislim da se jedno dijete javilo iz 
Marinaca. Šestero djece sve skupa ima, ovih troje idu u vrtić i ovih troje nisu nikada pohađali 
ustanovu predškolskog odgoja. Mislim da nema previše djece, mislim da ih ima sve skupa 17 
ili 18, stavili smo da bude u Nuštru, prijašnjih godina je držala Nevenka, bilo je više učenika, 
da. Ovo je zbilja jako malo za troje djece, ovih troje ne moraju doći pošto su sve to radili u 
vrtiću.  
Pročelnica: da ne zaboravimo da smo dobili onaj natječaj za 275 tisuća kuna, znači 500 kuna 
mjesečno za 11 mjeseci, od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. Ugovor još nije potpisan, tu 
će ići neki troškovi, znate što je pisano, tako da za predškolu dobili smo još 275 tisuća kuna.   
Gospođa Zovko: znate da prijašnjih godina nisam tražila za tu predškolu, dio koji smo imali 
smo upotrijebili za predškolu, imamo i bojica i svega tako da, jedino što smo morali platiti je 
jednog djelatnika koji će to održati.  
Gospodin Novak: hvala ravnateljice. Idemo na sljedeću točku, Prijedlog Odluke osnivanja 
civilne zaštite, gospodin donačelnik, izvolite? 
Gospodin Mrkonjić: samo ću vas kratko informirati. Krajem prošle godine smo izradili novu 
procjenu rizika za Općinu Nuštar i temeljem te procjene smo došli do zaključka da  bi trebali 
napraviti postrojbu civilne zaštite opće namjene koja bi se sastojala iz upravljačke skupine od 
dva člana i dvije operativne skupine. Jedna bi bila ovdje u Nuštru, jedna u Ceriću i uz naše 
vatrogasce da bi to bilo to. U Nuštru smo formirali ove koji nisu aktivni vatrogasci, a u Ceriću 
smo aktivirali ljude iz lovačke udruge s obzirom da su oni već na neki način ustrojeni. Nismo 
imena navodili, ali će biti u planu, uvršteni sa svim podacima, samo bi trebali potvrditi tu 
Odluku. Imali smo do sada pet skupina, nismo imala desetak godina ugroze na našem području, 
a iskreno, teško je angažirati pedeset ljudi koji će biti aktivni.  
Gospodin Novak: hvala donačelniku. Ima li netko pitanje? Izvolite gospodine Velić? 
Gospodin Velić: jesu li oni i za korona virus? 
Gospodin Mrkonjić: za sve. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0  

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Sjednica je završila u 21.10 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. 
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Zapisničar 
Maja Matijašević, mag. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 
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