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KLASA: 008-01/18-02/234 
URBROJ: 2188/07-18-02/03 
Nuštar,  23. studenoga 2018. godine 
 

 ZAPISNIK 
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 23. studenoga 2018. godine s početkom u 19,00 sati 
 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 008-01/18-02/231 URBROJ: 2188/07-18-02/03 od dana 10. prosinca 2018. godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. ZDRAVKO SESAR 
2. DARKO ČULJAK 
3. JOSIP PAP 
4. DARIO NOVAK 
5.  HRVOJE PERIŠA 
6.   MATEJ VRSELJA 
7.   IVAN ŽEKO 

      8.  NEDELJKO MUDNIĆ 
      9.  KLAUDIJA WILD 
     10. TOMISLAV VELIĆ 
     11. IVAN MILIĆ 
 
Sjednici nisu nazočili: 
 

1. MARINKO SUTON 
2. KATARINA POPOVIĆ 
3. JOSIP SREDNOSELEC 
4. IVICA GILJA 

 
 
Osim vijećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik općinskog načelnika Općine Nuštar 
 
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur. 
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Sjednici nazočni: Željko Stanković - zainteresirana javnost 
                               Roberta Mesić – zainteresirana javnost 
                               Josip Ivanković – referent za računovodstveno-financijske  poslove u Općini     
Nuštar 
                              
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnike s 15. i 16. sjednice na 
raspravu. 
 
             Predsjednik Općinskog vijeća daje zapisnike s 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća na  
glasovanje: 

                                                                         ''ZA'' – 11 
                                                                    ''PROTIV'' – 0 
  
                                                       Zapisnici su usvojeni jednoglasno. 
 

                     Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje: 

                                                                           ''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nuštar 
3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nuštar za 

2019. godinu 
4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
5. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2018./2019. 
6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade za 2019. godinu 

 
 
Točka 1. Aktualni sat  
 
Načelnik: Pozdravljam sve vijećnike, od zadnje sjednice je prošlo malo više vremena pa da vas uputim 
što se događalo. Na natječaju za reciklažno dvorište odobren nam je iznos sufinanciranja Fonda 85% 
tako da je općinski dio 15 %, Ministarstvo regionalnoga razvoja raspisuje natječaj za sufinanciranje 
preostalog dijela financiranja. Općina Nuštar se prijavljuje na natječaj i odobrena su nam sredstva 80% 
od tih 15% tako da će naš dio biti svega 2% financiranja. Radovi na reciklažnom bi trebali biti gotovi 
do 15. siječnja 2019. godine. Energetska obnova vrtića je što se tiče izgradnje završena, čekamo 
izvješće nadzornog inženjera  kako bi  mogli napraviti zadnji ZNS i potraživati sredstva od Fonda. Na 
natječaju Ministarstva demografije prošli smo s proširenjem vrtića, proveli smo postupak javne 
nabave, odabrali izvođača, betoniraju se temelji i ploča. Krenuli smo s izgradnjom Ulice kralja 
Tomislava, došlo je do problema s kanalizacijom i vodom koje smo uspješno riješili s Vinkovačkim 
vodovodom, radovi su se malo odvukli, nadam se da će biti odrađeni u zakazanom roku. Natječaj na 
kojem smo prošli za odvojeno prikupljanje otpada/kante za plastiku i kompostere – iz Fonda dobivamo 
obavijest o izmjeni Odluke da se komposteri neće financirati, tako bi trenutno išli samo na kante za 
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plastiku. U izradi smo Projekta Obnove i revitalizacije velikog dvorca u Nuštru, pripremamo izradu 
studije izvodljivosti, troškova i koristi, izradu elaborata zaštite okoliša, pripremu i izradu 
dokumentacije za javnu nabavu odnosno moramo ishoditi idejni projekt za uvjete JPT-a, lokacijske 
dozvole... Dani Općine su prošli po planu. Bili smo u radnom posjetu gradu Virovitici i oni rade 
obnovu dvorca pa smo se išli posavjetovati, vidjeti kako su radili natječaj i gdje su se prijavljivali. 
Odradili smo staze u Nuštru u Ulici Braće Radića i u Marincima u Ulici Vladimira Nazora ukupno  
940 m2, posađeni su drvoredi u Ceriću i Nuštru ukupno 221 stablo. U izradi smo projekta za 
Vinkovačku ulicu u Nuštru, lenija prema agro zoni, parking ispred Cerićkog groblja, spremna je 
projektna dokumentacija za autobusna ugibališta u Marincima za što smo zatražili sufinanciranje 
Županijske uprave za ceste. Pripremili smo i Projekt razvoja  revitalizacije prostora javnog vlasništva 
kroz partnerstvo, iznos je 2.100.000,00 kuna. Proveden je natječaj za cestu prema Mesoradu ukupne 
dužine 1560 m2, odabran je izvođač,  idući tjedan se kreće s radovima tako da će ove godine cesta 
prema Mesoradu biti napravljena. Projekt stadiona je dan na osvježenje pri kraju je pa bi tu 
dokumentaciju predali za ishođenje građevinske dozvole da se krene s radovima. Prijavili smo se na 
wi fi, upali u sustav i očekujemo rezultate. Prošli smo prvu fazu provjere širenja mreže socijalnih 
usluga na iznos od 1.500.000,00. Nekretnine koje imamo u Istri i u Biogradu, danas sam dobio 
procjenu sudskog vještaka. Imamo tri čestice, procijenjene vrijednosti: 182.000,00 eura, 20.000,00 
eura i 2.000,00 eura, sastali bi se sljedeći tjedan nas 11 ili 12 suvlasnika, općina s područja županije i 
Grad Vinkovci da se dogovorimo i vidimo prijedloge. Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem – dobili smo zeleno svjetlo od županije, poslali smo ga u Ministarstvo,  vraćen nam je na 
ispravke/nadopune. U Mjesnom odboru Marinci će 26.11. biti organizirana javna tribina za vlasnike 
zemljišta preko kojih će ići buduća cesta Vinkovci-Vukovar, radi se o projektu izrade svih vrsta  
idejnih i glavnih projekata, svi mještani su dobili pozive. 
Gospodin Velić: Javno partnerstvo za što i koji stadion stari ili novi? 
Načelnik: novi stadion, dali smo projektnu dokumentaciju na osvježenje , javno partnerstvo - suradnja 
s udrugama, projekt u pripremi, odnosi se na pokretanje javno-civilnog partnerstva u smislu očuvanja 
kulturne baštine. 
Gospodin Velić: Zašto Nuštar ima ekstremno visoku naknadu grobarine, 2.100,00 kn, u odnosu na 
druge općine u Županji? Pitanje Monosteriuma, ima li tu što novo? 
Načelnik: ne bih rekao da je to naknada nego taksa, postoji Odluka Općinskoga vijeća prema kojoj je 
ta taksa tolika, plaća se Monosteriumu. Što se tiče Monosteriuma i promjena, firma više nije blokirana, 
djelatnici su dobili plaću, izvukli su se na način da je Općina uplatila na njihov račun, blokada je bila 
početkom  rujna, mi smo dobili račun 15.,16. za pola rujna, oni su isplatili plaće svima osim Kruni i 
Slavenu. Kad su ispostavili račun krajem rujna platili su taj preostali dio duga od PDV-a s računom od 
kolovoza se Porezna namirila, jesu li dužni PDV državi ne znam, od djelatnika se nitko ne žali da nije 
dobio plaću, rade svaki dan. 
Gospodin Velić: odgovor je dosta nejasan, relativizirajući. 
Gospodin Milić: Zašto se zaustavilo betoniranje staza? Tabla od Bogdanovaca za Marince koju je 
vjetar odnio? Pitanje svim vijećnicima, na obilježavanju Dana Općine i Dana mrtvih da od nas 15 
vijećnika samo 2 dođu na polaganje vijenaca našim poginulim braniteljima, roditeljima, 
rodbini...sramota. 
Načelnik: Što se tiče table Marinci ona je na županijskoj cesti, podnijet ću zahtjev ŽUC-u da postave 
tablu. Betoniranje staza je obavljeno onoliko koliko smo imali sredstava predviđenih u proračunu, 
mora se rebalans zbog nekih stvari koje su nam prošle na projektu. 935 m2  staze za tri sela to je 
327.000,00 kuna.  
Gospđa Wild: zahvaljujem se što je ogledalo postavljeno. 
Gospodin Žeko: Pozdravljam sve prisutne, vratio bih se na Dane obrane i Dane Općine Nuštar, ja sam 
zadovoljan i kao branitelj i kao sudionik tih događanja, ali mora biti još bolje. Znate da je u Općini 
poginulo 115 ljudi (što nestalih što poginulih). U naselju Nuštar je poginulo 45, a ne 46 osoba. Od 
1991. do 2018. god. umro je 61 hrvatski branitelj, 70% -1991. god. tko će to obilježavati ako ne mi?! 
Pozdravljam otvaranje spomenika u Nuštru i sretan sam, naš centar je sada milina za pogledati, 
zagovornik sam da takve slične spomenike napravimo u Ceriću i Marincima i zagovornik sam imena i 
prezimena. Pozdravljam i projekciju filma, okupljanje branitelja na Mlačugama pun pogodak, ulična 
utrka djece – zaboravili ste staviti hrvatskim braniteljima Nuštra i na strelištu treba biti ime udruge. 
Zašto je organizacijski odbor izbacio iz programa utakmicu veterana Cerića i Nuštra? Nešto krenemo 
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pa izbacimo. Molio bih da se sljedeća utakmica igra u Ceriću i da uđe u program. 
Načelnik: NK Cerić je tražio druženje generacija gdje je napomenuto jel se neće odigrati neka 
uzvratna utakmica jer su 2017. god. igrali veterani Nuštra i Cerića, mislim da je rečeno ovaj put će biti 
druženje generacija, dolaze Baščani. 
Predsjednik vijeća: predsjednik NK „Mladost“ Cerić je rekao da će 29. rujna imati druženje (utakmice 
svih generacija), pitao sam ga za utakmicu veterana Nuštar-Cerić, rekao je da ne zna ništa da je to prije 
bilo dogovoreno, rekao sam da nam dolazi Baška 06.10. i da se jedino može odigrati 07.10., ali tada 
igraju „Nosteria“ i Cerić i zato nije bilo izvedivo. 
Gospodin Mudnić: mislim da se ta tradicija treba njegovati, naći termin pa da Cerić bude domaćin, pa 
Marinci, da idemo u taj trokut turnir. 
Gospodin Mrkonjić: mjesec dana prije Dana obrane pozvali smo sve udruge i zainteresirane na radni 
sastanak, rečeno je imate tjedan dana da se svatko uklopi u termin, nitko nije ni ubacio ni izbacio iz 
programa, akteri su sami trebali naći termin. 
Gospodin Žeko: nisam zadovoljan odgovorom, 03.10.2018. god. je bio slobodan, nisam bio u 
organizacijskom odboru, ne prebacujte odgovornost na drugoga, netko je to izbacio iz programa, 
utakmica se trebala odigrati. Mi smo u 2018. god. donijeli javna priznanja u Općini Nuštar, nemam 
ništa protiv nagrađenih, ali me zanima tko je donio tu Odluku o javnim priznanjima u Općini Nuštar za 
2018. godinu? Niste radili po Statutu. 
Načelnik: Odluku donosi Općinsko vijeće, zadnja sjednica je bila 31. kolovoza, udruge su dolazile s 
prijedlozima i zamolbama, na temelju tih zamolbi ja sam donio Odluku. 
Gospodin Žeko: to je jako hrabro načelniče, nemam ništa protiv nagrađenih, ali nemojte raditi posao 
predstavničkog tijela. Donijeli ste Odluku i promijenili uredništvo Glasnika, donijeli ste Odluku o 
stipendijama za prošlu godinu i u jednom i u drugom piše da provodi JUO, tko je donio tu Odluku? 
Dosada je to bilo Povjerenstvo koje donosi Odluku o stipendijama. Odluku o visini naknada za 
Povjerenstva je donijelo ovo Općinsko vijeće, to Povjerenstvo je osnovano da bi ga smijenio, biraš 
novo, staro prestaje s radom ili ga razriješiš. 
Načelnik: Početkom svakoga mandata se biraju nova povjerenstva, 2017. god. nije izabrano 
Povjerenstvo za stipendije,  u prijašnjim sazivima je bilo Povjerenstvo za stipendije jer je bilo 8 
studentskih stipendija i 17/18 đačkih, Povjerenstvo je bodovalo i pravilo kriterije za dodjelu stipendija. 
Prošle godine je Općinsko vijeće donijelo Odluku da stipendiju dobivaju svi redovni studenti s 
područja Općine Nuštar, treba li nam Povjerenstvo koje ćemo platiti da bi prebrojalo dokumente?! 
Gospodin Žeko: Svejedno smatram da to treba raditi Povjerenstvo. 
 
 
Točka 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nuštar 
 
Načelnik: Gospodin Žeko je još u lipnju predao prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika pa pogledajte 
jeste li suglasni da se to stavi u Izmjene i dopune Poslovnika. 
Gospodin Žeko:  Ja sam 15.07.2018. podnio amandmane, želim pridonijeti ovom Općinskom vijeću da 
bude transparentno, da bolje radimo. Mi imamo stalna i povremena radna tijela. Jedno od njih je 
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, jel moguće da se oni nisu mogli sastati s 
pročelnicom i dati svoje mišljen je o tim amandmanima?! To je njihov posao. Buduće se oni nisu 
očitovali neka se očituje načelnik, a ja ću dati obrazloženje za svaki 
Načelnik: Prihvaćam Izmjene i dopune Poslovnika i dajem vijećnicima na glasovanje. 
Gospodin Velić: amandman broj 1 i broj 2 za mene su neprihvatljivi, amandman broj 3 i 5 su korektni 
i prihvatljivi, amandman broj 4 mi je još relativan, korektno je napisano, otvara prostora za kvalitetniji 
rad, ali i za političku trgovinu što se tiče amandmana 2 i 4. Amandmani broj 1 i 2 stavljaju formu 
ispred suštine, činjenica je da treba biti reda i da gospodin Žeko često opravdano prigovara zbog naših 
neutemeljenih ispada, ali ako se tako naglašava red, možemo izgubiti suštinu, žar... Amandman broj 3 
je ok jer on samo proširuje vidljivost našega rada, broj 5 također korektan. 
Gospodin Žeko: pročitao amandman broj 1, ja dam povredu Poslovnika predsjedniku Općinskog 
vijeća i on mene „otepe“ i mi na toj istoj sjednici donesemo odluku, ne, zato i postoje radna tijela da 
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im se mogu žaliti pa ćemo vidjeti tko je u pravu i na na sljedećoj sjednici donijeti odluku. Molim 
glasovanje. 
Gospodin Periša: pročitao članak 66. stavak 4. Poslovnika, (amandman broj 2) prema kojemu replika 
može trajati najduže 2 minute, dakle ovo je potpuna povreda Poslovnika jer se replicira više puta i 
traje duže od 2 minute i molim da se u amandmanima za koje ću glasovati „za“ isprave gramatičke 
pogreške. 
                                                  
                                           Predsjednik vijeća daje  na glasovanje amandman broj 1: 

''ZA'' – 6 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 4 
 
                                                   Amandman broj 1 nije usvojen. 

                
Predsjednik vijeća daje amandman broj 2 na raspravu: 

 
Gospodin Žeko: Upravo sam zbog ovakvih upadica gospodine Periša i rekao u obrazloženju kada se 
replicira i tražim glasovanje. 
                                           
                                       Predsjednik vijeća daje  na glasovanje amandman broj 2: 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 3 
 
                                                   Amandman broj 2 nije usvojen. 
 
                                           Predsjednik vijeća daje amandman broj 3 na raspravu: 
 
Gospodin Žeko: pročitao članak 88. stavak 1.,  prijedlog izmjene je „umjesto oglasne ploče“, „u 
Glasniku Općine Nuštar“, posebno zbog starije populacije da se vidi što radi  Općinsko vijeće. Molim 
glasovanje. 
  
                                        Predsjednik vijeća daje  na glasovanje amandman broj 3: 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1 
 
                                   Amandman broj 3 je usvojen većinom glasova svih vijećnika. 
 
                                            Predsjednik vijeća daje amandman broj 4 na raspravu: 
 
Gospodin Žeko: pročitao članak 10. stavak 1., prijedlog dopune da se može i unutar nezavisnih lista i 
stranačkih osnovati Klub da imamo veća prava kao Klub kada ga osnujemo. Molim glasanje. 
 
                                         Predsjednik vijeća daje  na glasovanje amandman broj 4: 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 4 
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                                                   Amandman broj 4 nije usvojen. 
 
                                      Predsjednik vijeća daje amandman broj 5 na raspravu: 
 
Gospodin Žeko: obrazložio članak 61., prijedlog dopune, da se može tražiti stanka i otvoriti neko 
krucijalno pitanje Općine Nuštar i o njemu raspraviti prije prelaska na dnevni red. Molim glasanje. 
Gospodin Velić: Je li moguće nadopuniti da se ta stanka zatraži i za vrijeme trajanja sjednice, a ne 
samo pred dnevni red? 
Predsjednik vijeća: ne, to predsjednik vijeća predlaže. 
   
                                         Predsjednik vijeća daje  na glasovanje amandman broj 5: 

''ZA'' – 6 
''PROTIV'' – 1 

 ''SUZDRŽANI'' – 4  
 
                                                       Amandman broj 5 nije usvojen. 
 
Gospodin Mrkonjić: u svezi s amandmanom broj 3, mislim da će tehnički biti problem zbog veličine 
zapisnika, zamislite tri zapisnika u jednom glasilu. 
Načelnik: mi štampamo nekih 1000 Glasnika, ako želimo sve mještane obavijestiti onda ćemo dijeliti 
po kućama to će biti 1700 Glasnika i velike troškove. 
 
Točka 3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nuštar 
za 2019. godinu 
 
Gospodin Ivanković: kako je Sabor usvojio novi zakon o upravljanju državnom imovinom, dužni smo 
svake godine donositi Odluku o Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nuštar i izvješće za 
prethodnu godinu, a sve je povezano sa Strategijom upravljanja imovinom 2016.-2020. god., ovo su 
podaci izvučeni iz te Strategije. 
Gospodin Velić: U ovom Planu upravljanja imovinom to je dokument koji treba biti našao se 
dokument biciklističke staze, s obzirom da ta biciklistička staza ne postoji ona nije imovina pa mi se to 
čini kao neka želja. 
Načelnik: Mi smo radili po Strategiji razvoja gdje je bila uvrštena izgradnja biciklističke staze Nuštar-
Vinkovci, nadam se izgradnji istočne obilaznice Grada Vinkovaca, cesta Vinkovci-Nuštar više neće 
biti državna nego županijska cesta i mijenja se Zakon, po sadašnjem je 5 m od ruba kolnika. 
Gospodin Velić: Biciklistička staza ne postoji i nije u vlasništvu Općine Nuštar, to je samo želja i 
očekivanje, mi ne možemo s njom upravljati. 
Gospodin Ivanković: onoga trenutka kad mi napravimo geodetsku podlogu za biciklističku stazu, ja 
nju uvrštavam na imovinu-biciklistička staza, ona se nalazi i u Strategiji koja je usvojena 2016. god. 
Gospodin Žeko: Na stranici broj 3 Općina Nuštar je vlasnik udjela u 5 trgovačkih društava, naši udjeli 
su zanemarivo mali, ali ima tu novaca, jedino smo 100% vlasnici Ustanove „Vrtuljak“ i 
„Monosteriuma“ budući su to sve d.o.o., dionica i dividendi nema, prihodi u Proračunu 0,00 kn, 
zanima me kakve koristi imamo mi kao Općina od tih naših udjela? Pitanje načelniku: imamo li mi 
temeljem tih naših udjela u tim trgovačkim društvima, jednog člana NO u bilo kojem društvu i tko je 
predstavnik Općine u Skupštinama društava? 
Načelnik: predstavnik Općine u Skupštinama trgovačkih društava po Zakonu je načelnik Općine, 
predsjednik Skupštine svih tih trgovačkih društava je gradonačelnik Grada Vinkovaca, NO bira 
Gradsko vijeće. Vinkovačke novosti su poslale Prijedlog da bi sazvale Skupštinu da vide tko je 
zainteresiran da ostane u vlasništvu/izađe iz vlasništva, na Skupštini Vinkovačkog „Poleta“ Grad Otok 
je tražio izlazak iz vlasništva odnosno procjenu vrijednosti toga, iza njega je to napravila Općina 
Ivankovo, nastalo je rasulo i odonda se nije održala nijedna Skupština 
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Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje: 
 

''ZA'' – 9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2 
 

                                                 Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
  
Načelnik: dobili smo dopis od Hrvatskih cesta, radi se o k.č.br. 1784/3 i k.č.br. 1785/2, to su vam 
čestice preko puta istočne obilaznice što izlazi na cestu Vinkovci-Nuštar, gdje se ukida status javnog 
dobra, prelazi u korist Grada Vinkovaca. 
Gospodin Velić: S obzirom da je to sada u vlasništvu Općine Nuštar, postoji li mogućnost da se ova 
točka odgodi do sljedeće sjednice jel se možda može napraviti nekakav „deal“, prodati Gradu, zašto bi 
to dali Gradu tek tako ako možemo kapitalizirati na neki način? 
Načelnik: k.o. Nuštar se proteže izlazeći iz Nuštra do otpada Beljinog s desne strane, s lijeve strane 
završava paralelno s Domom. Buduća trasa pješačke ili biciklističke staze do Vinkovaca bi trebala ići 
desnom stranom jer je veći dio naš, nikakav problem. 
GospodinVelić: Moj prijedlog je da se ovo odgodi do sljedeće sjednice, a vama damo prostora da 
pokušate ispregovarati nešto za korist Nuštra. 
 
 

Predsjednik vijeća daje prijedlog brisanja točke dnevnog reda na glasanje: 
 

''ZA'' - 10 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1 
 

Brisanje točke dnevnog reda usvojeno većinom glasova. 
 

 
Točka 5. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Načelnik: prošle godine je Općinsko vijeće donijelo Odluku da dodijele stipendije svim redovnim 
studentima s područja Općine Nuštar, odredili smo iznos, bilo je 63 stipendije i ove godine je prijedlog 
da to budu svi redovni studenti, upitno je samo hoće li iznos ostati isti. 
Gospođa Wild: Prošle godine je bilo više prijedloga, usvojen je prijedlog 600,00 kn, tko ima studenta 
zna koliki je to trošak, mislim da bi stipendija trebala biti 1.000, 00 kn. 
Gospodin Velić: predlažem uvođenje kategorije izvrsnosti u stipendiranju ekstra nadarenim 
studentima, nekim deficitarnim zanimanjima naravno uz neku obvezu stanovanja u Nuštru ili rada. 
Moj prijedlog da ide nadopuna ovoj Odluci s iznosom od 2.000,00 kn. 
Gospodin Mudnić: svakako sam za povećanje iznosa stipendija, a koliko je to realno vi znate. 
Načelnik: slažem se s Klaudijom, iznos od 1.000,00 kn je mali iznos, slažem se s gdinom Velićem za 
izvrsne studente, nisam protiv toga, ali budimo malo obzirni i realni. Mi smo jedina Općina na 
području VSŽ koja daje stipendije svim redovnim studentima. U razgovoru sa studentima, studenti 
koji nisu primali stipendiju, dobili su 600,00 kn i bili su presretni, ne znamo broj studenata ove godine, 
jesam za povećanje, ali neko veliko ne. 
Gospodin Mrkonjić: treba odrediti  iznos, tako da neke usmjerimo i na druge izvore financiranja. 
Načelnik: ako stavimo iznose koje je predložila gospođa Klaudija ili gospodin Velić nitko neće predati 
za druge stipendije ni državnu ni braniteljsku Ja sam za 1000,00 kn za nadarene studente, a ovo da 
ostane 600,00/700,00 kn. 
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Gospođa Wild: što znači nadarenost? Ako idete po ocjenama nisu svi fakulteti isti, tu se mora uvesti 
kriterij. Neki natječaji su već prošli, za državnu stipendiju... 
Predsjednik vijeća: Moj prijedlog je da odredimo iznos npr. 300.000,00 kn i podijelimo ga s brojem 
prijavljenih studenata, to mi se čini najpravednije. Izvrsnost povlači i puno drugih stvari, 
Povjerenstvo.. 
Gospodin Žeko: pozdravljam prijedlog da se daje svim redovnim studentima, slažem se s Velićevim 
prijedlogom, ali mislim da je sada kasno za to jer je već trebalo krenuti sa stipendijama, moramo 
dobro paziti koliko ćemo planirati u sljedećem proračunu i da stipendije dođu što prije na račun. Moj 
prijedlog je 800,00 kn. 
Gospodin Velić: pozdravljam prijedlog gospodina Novaka, ali predlažem da se iznos poveća  
500.000,00 kn ako će se povećati broj studenata, s tim da  ste vi prošle godine raspisali neki iskaz 
interesa, pa to možete ponoviti i ove godine kako bi studentima znali reći koji je očekivani iznos 
stipendije. 
Načelnik: osim naših redovnih studenata mi imamo i srednjoškolaca koji se školuju u Rijeci, Puli.., što 
ćemo s tom djecom?! 
Gospodin Velić: to nije sada tema. 
Načelnik: što će dogoditi npr. ako je netko dobio prošle godine stipendiju i ove godine se nije prijavio 
na natječaj?! Znači moramo uzeti dokumente iz prošle godine i vidjeti kome smo dali stipendiju. 
Gospođa Wild: Što se tiče provjere, vi ako njih uvedete u jednu bazu u čemu je problem pregledati je 
li student upisao ili ne. 
Gospodin Periša: Mislim da bi se prvo trebalo vidjeti koliko je studenata i onda sazvati sjednicu. 
Gospodin Ivanković: zašto ići na Javni poziv za tjedan dana kad mi svakako nemamo natječaj za 
stipendije, zašto ne bi išao na tri tjedna, svi moraju dostaviti dokumentaciju, a naknadno će saznati 
iznos stipendije?! 
Gospođa Wild: zašto to nije bilo ranije, akademska godina počinje u 10. mjesecu, što je s 
apsolventima? 
 

Predsjednik vijeća daje prijedlog brisanja točke dnevnog reda na glasovanje: 
 

''ZA'' -  9 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2 
 

Brisanje točke dnevnog reda je usvojeno većinom glasova. 
  
 

Predsjednik vijeća daje Prijedlog o raspisivanju Javnoga poziva za prijavu redovnih studenata s 
područja Općine Nuštar za stipendije za akademsku godinu 2018./2019. na glasovanje: 

 
''ZA'' - 9 

''PROTIV'' – 0 
                                                                    ''SUZDRŽANI'' – 2 
 
                                              Prijedlog  je usvojen većinom glasova. 
 
Točka 6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade za 2019. godinu 
 
Načelnik: Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda ostaje ista 0,15 kn, ali se po 
novom Zakonu obračunava godišnje što iznosi 1,80 kn po četvornome metru (m2) 
 

Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
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                                                     Odluka je usvojena jednoglasno.  
 
Načelnik: podijelio bih vam Prijedlog Proračuna pa bih vas molio kroz narednih desetak dana ako ima 
netko kakav prijedlog. 
 
 
Sjednica je završila u 21.30 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 
Ana Papac, dipl. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dario Novak 
 

_____________________                                                                          _______________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 


