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KLASA: 008-01/15-02/114 

URBROJ: 2188/07-15-02/03 

Nuštar, 18. lipnja 2015. godine 

 

 

ZAPISNIK 
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 18. lipnja 2015. godine s početkom u 19,00 sati. 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom, 

Klasa: 008-01/15-02/107, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od dana 12. lipnja 2015. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   NEDELJKO MUDNIĆ 

4.   DRAŽEN KALAICA 

5.   DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

6.  ZORAN ALPEZA 

      7.  MARIO ŽOKVIĆ 

      8.   IVAN NEDOKLAN 

      9.   IVO MILIĆ 

      10. IVAN MILIĆ – došao na Aktualni sat 

      11. JOSIP SREDNOSELEC 

      12. STJEPAN LOVRIĆ 

      13. ŽELJKO SESAR 

 

Sjednici nisu nazočili: 

1. KRUNOSLAV ŠARIĆ 

2. VIKTOR DOLIĆ 

       

Osim vijećnika sjednici su nazočili:  

1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar 

2. DRAGO MRKONJIĆ – donačelnik Općine Nuštar 

3. JOSIP IVANKOVIĆ- referent za računovodstveno-financijske poslove 

 

Zapisničar:  Maja Mihaljević, mag. iur 
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Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, otvara 18. sjednicu Općinskog 

vijeća te pozdravlja sve nazočne vijećnike i daje na usvajanje predloženi dnevni red, predlaže 

nadopunu dnevnoga reda, koji nije naveden kao točka; Odluka o izmjenama i dopunama proračuna 

Općine Nuštar za 2015. godinu.  

 

''ZA'' – 12 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

2. Aktualni sat 

3. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu   

4. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu  

5. Odluka o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative o provedbi mjera energetske učinkovitosti i 

održivog razvoja  

6. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.07. do 31.12.2014. godine  

7. Donošenje Odluke o kupovini nekretnine u vlasništvu Inženjerskog biroa d.d. iz Zagreba 

upisane u zk.ul.2079 k.o. Nuštar,  koja se sastoji od: k.č. 1536/19, 1536/20, 1536/23, 1536/24 

ukupne površine 7977 m2 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Ivica Gilja, napominje kako su prethodno dostavljeni 

materijali za sjednicu svim vijećnicima te da na temelju izanaliziranih materijala mogu započeti s 

otvaranjem rasprave.  

Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Nuštar.  

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 1. 

 

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar  usvojen je većinom glasova. 
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Točka 2. Aktualni sat  

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, poziva načelnika da se prvi izjasni o drugoj točki 

dnevnoga reda. Načelnik Drinovac: „Evo, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste došli na 

sjednicu vijeća. Od zadnje sjednice, koja je bila u 3. mjesecu, raspisali smo Natječaj za javne radove i 

pomoć u kući. Predao imena na HZZ danas, još nema odgovora kada bi radovi trebali započeti. 

Napravili smo troškovnik za stazu B. Jelačića, proveli natječaj, odabrali najpovoljnijeg kandidata. 

Procijenjena vrijednost radova je bila 500.000,00 kuna, ugovorena vrijednost je 278.000,00. 16.06. 

smo potpisali ugovor jer smo morali čekati rok za prigovor i za koji dan krećemo u izvođenje radova. 

Također smo odradili i horizontalnu signalizaciju u sva tri naselja i sanirali ceste u Nuštru i Ceriću. 

Dobili smo i novac za elementarnu nepogodu i ravnomjerno podjelili fizičkim i pravnim osobama. 

Fizičke 76.360,00 kuna, pravne 60.000,00 kuna. Kako je na prošlom vijeću donešena Odluka o 

prihvaćanju izrade strateškog plana, tako smo krenuli u skupljanje ponuda i dogovorili izradu 

strateškog plana sa firmom MICRO projekt, koja radi s našom razvojnom agencijom „Hrast“. Potpisali 

smo ugovor sa učilištem „Modus“ o partnerstvu, gdje će 5-10 ljudi moći ići na edukaciju za 

knjigovođu, normalno ako projekt prođe. Potpisan je ugovor o partnerstvu za Vinkovački vodovod, za 

rekonstrukciju vodovodne mreže u Nuštru. Investicija 6.000.000,00 kuna.  Isto tako, priprema se 

projektna dokumentacija za spajanje vode u Marincima i vodospremnika u Nuštru, koja bi se 

kandidirala na fondove EU. Predan je zahtjev za rekonstrukciju krovišta i potkrovlja za zgradu Općine. 

Natječaj nam je prošao, cijeli troškovnik u iznosu od 1.000.070,00 kuna gdje fond sufinancira sa 80%, 

odnosno sa 856.000,00 kuna. Predali smo još jedan zahtjev za naponske elektrane na zgradi Općine i 

Domu kulture, investicija je 850.000,00 kuna. Napravili smo projekt krovišta dvorca i stropova na 

dvorcu, plećen projekt je 40.000,00 kuna. Odobreno je nekih 100.000,00 kuna za tu rekonstrukciju 

krovišta, što nam ne bi bilo dovoljno jer projekt je rađen u 4 faze, odnosno, na sva 4 krila posebno. 

Svako krilo posebno bi bilo nekih 100.000,00 EUR. Sanacija. Tako da ako nam Ministarstvo odobri 

to, ako dobijemo taj novac, išli bi i na projektnu dokumentaciju i za ostali dio dvorca. Proveden je 

Natječaj za kamen. U izradi je Pravilnik za dodjelu udrugama za šport, kulturu i civilnu zaštitu. Za 

Uskrs smo podijelili 50 paketića socijalno ugroženim obiteljima jer nam svaki dan dolaze novi ljudi sa 

rješenjima iz Centra za socijalnu skrb. Trenutno ih ima oko 50 obitelji. Također nam dolaze obitelji 

koje traže stan od nas. Vlasnici ih tjeraju van, a to su isto tako socijalne obitelji. Mi, koliko ja znam, 

imamo samo 2 stana u dvorcu i ta 2 stana su u ruševnom stanju i ne znam da li bi valjalo. Imali smo 

postavljanje meteorološke stanice u Ceriću, radionicu za energetsku učinkovitost u Domu kulture, 

radionicu za rad i financiranje udruga. Jako slab odaziv je bio. Odrađeni su nam dvoji izbori. Za 

mjesne odbore i nacionalne manjine. Za mjesne odbore su nas stajali 60.000,00 kuna. Za nacionalne 

manjine još nismo dobili iznos koji trebamo dijeliti sa Županijom. Odradili smo priključak vode za 

Lovački dom u Marincima, jednu ulicu u Ceriću i jednu u Nuštru. Navozili smo crijepa na poljskim 

putevima u Marincima i Ceriću. Ishodili građevinsku dozvolu za autobusna ugibališta u Marincima 

tako da ćemo morati u natječaj za radove. Radili smo Natječaj za pročelnika i još mnogo toga a to je 

ono čega sam se mogao sjetiti i što sam vodio evidenciju. Isto tako, desilo se u „Monosteriumu“, 

vjerojatno ste već svi čuli. „Monosterium“ je izgubio sud od Slavena. Presuda glasi da se gospodin 

Bošnjak mora vratiti na posao, na radno mjesto direktora, uz priznanje svih prava iz rada i radnog 

odnosa. Isto tako naglašavam da sudac, bez obzira što je pozivao svjedoke, nije uzimao njihove izjave 

u obzir nego je samo sporno da li je odluku o otkazu donio organ, tj. skupština tuženika ovlaštena 

donijeti takvu odluku, otkaz ugovora. Isto je sporno, dali je  tužitelj učinio osobitu pogrešku radnog 

odnosa, odnosno u razdoblju od 01. 07. do 10. 07. neopravdano izostao s posla te o tome nikoga nije 

obavjestio. Ne znam koliko ste vi upoznati ali gospodin Bošnjak je sam sa sobom potpisao Ugovor o 
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radu. A pravna posljedica sklapanja Ugovra o radu sa samim sobom, bez posebne ovlasti je ništavost 

takvog ugovora. Uložili smo prigovor na nepravomoćnu presudu koji je prihvaćen. Što se tiče 

poslovanja poduzeća, odražan je Nadzorni odbor, gdje gospodin Šarčević, ne znam da li ga mogu 

nazvati direktorom, donio financijsko izvješće. Ovdje u vijeću imamo vijećnike koji su članovi 

nadzornog odbora. Pohvalili su to izvješće jer je bilo detaljno navodno po prvi puta u takvom obliku. 

Isto tako, na toj sjednici je predložena isplata naknade članovima nadzornog odbora u iznosu od 

200,00 kuna. Stipendija. Dvoje studenata nam je otkazalo stipendije jer su dobili po drugoj osnovi 

stipendije, tako da smo četiri stipendije dali učenicima. Od isplate udrugama, ostali smo dužni jednu 

ratu, tako da su isplaćene samo 4. Dok se taj Pravilnik o udrugama za šprt, kulturu i civilnu zaštitu ne 

riješi.I to bi bilo to, koliko se ja sjećam i koliko sam vodio evidenciju. Tko ima kakva pitanja?“ 

Predsjednik vijeća, gospodin Gilja proziva gospodina Maroševića na riječ, jer se isti javio za riječ 

digavši ruku. Gospodin Marošević: „Evo ovako. U ime kluba HSS-a i nezavisnog vijećnika Dražena 

Kalaice, imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje je što je sa suradnjom Općine Nuštar i Općine 

Bogdanovci?  I vezano za komunalne poslove, što se spominjalo na posljednjem vijeću.“ Načelnik 

Drinovac: „Da, to je bilo spomenuto na posljednjoj sjednici na vijeću, znači, novim Zakonom o radu 

djelatnik ima pravo ako mu odgovorna osoba da suglasnost da radi 8 sati tjedno u drugoj firmi. Mimo 

svog radnog vremena. Znači, svoje radno vrijeme mora odraditi u firmi, ima pravo odraditi 8 sati u 

drugoj firmi ako dobije suglasnost od odgovorne osobe. I tako je Jurica dobio suglasnost i počeo raditi 

u Bogdanovcima, ne znam, ali je dobio suglasnost i dogovoreno je da on to odradi subotom. U 

Bogdanovcima.“ Gospodin Marošević: „Znači Općina se neće nešto dublje vezati što se tiče tih 

komunalnih poslova?“ Gospodin Drinovac: „Trenutno ne. Tako su mi rekli, da bi nam ovo bio korak 

za ulazak firme „Monosterium“ u Općinu Bodanovci.“ Gospodin Marošević: „Dobro, drugo pitanje. 

Pješački prijelaz u ulici B. Jelačića koji spaja Vinkovačku odnosno ulicu M. Držić. To je bilo prije 3,4 

godine. A radila se neka horizontalna signalizacija, pa kada će taj prijelaz biti odrađen?“ Načelnik 

Drinovac: „Na onim mjestima gdje to postoji, znači, mi ne možemo horizontalnu signalizaciju raditi 

sami, to je županijska cesta i moramo sa ŽUC-om to odraditi. Tamo je predvieđeno, ispod one lampe 

prije Jakuša kuća,  kod Tenžere. Da je tamo ispod lampe onaj prijelaz najosvjetljeniji.“ Gospodin 

Marošević: „Imam još jedno pitanje. U vezi udžbenika. Znači, prošle godine je Općina Nuštar 

sufinancirala udžbenike osnovnoj školi. Imamo sada neke informacije da pojedini učenici vraćaju te 

udžbenike u jako lošem stanju, i čak neki nisu, jer su dobili novac na račun, nisu dobili udžbenike. 

Iskoristili su tu mogućnost čak da ne kupe sve udžbenike iz pojedinih predmeta i sada se postavlja, 

znači otvara se jedan problem jer imamo u 8. razredu ove godine 4 osmaša više, znači imamo manjak 

4 kompleta udžbenika, a isto tako imamo i mislim 6. ili 7. razred 10 kompleta viška.“ Načelnik 

Drinovac: „Da, znam, upoznat sam s tim, ravnateljica mi je rekla kad me zvala da su sami udžbenici 

od sebe bili nekvalitetni, loše su korice, uvezi loši. Ravnateljica mi nije rekla 4 nego čak više. Ne 

znam još kako ćemo rješiti. Ja sam joj rekao da ostavi otvoreno. Nama se jučer pojavila gospođa kojoj 

unuka živi s njom. Unuka živi s njom, roditelji joj žive u Vinkovcima. Unuka živi s njom a dijete ide u 

Nuštar u školu. Nije dobila ništa. To je jedan slučaj a drugi slučaj čije dijete živi u Ceriću a dijete ide u 

Vinkovce u školu i dobilo je knjige. Kome će vratiti knjige? U Vinkovcima ili u Nuštru? Ne idu po 

istom programu. Ne znam, ja sam sa ravnateljicom razgovarao. O svemu smo pričali i znači nismo 

pričali o tome da Općina plati. Tko će kupiti ili da li će roditelji skupljati i da se podijele tko će dobiti 

nove knjige, tko će dobiti stare. Problemi jesu. Ali nešto ćemo rješiti.“ Gospodin Milić (Ivan): „Evo, ja 

bih postavio načelniku jedno najbolnije pitanje Marinaca, za vodu, da ćemo krenuti nešto lakšim 

procesom što nas čeka kasnije. Da ispumpamo taj bunar novokopani kod igrališta, da vidimo i da 

ispitamo vodu. Kad će to početi? Hoće to doći vatrogasci iz Nuštra pa da upoznam vijeće pa smo se 

dogovorili da to stavimo u Zapisnik.“ Načelnik Drinovac: „Razgovaramo s vatrogascima. 

Vatrogascima je pumpa u kvaru, imaju trofaznu tu pumpu. Tamo na igralištu nema trofazne struje 

koliko sam ja upućen.  Nema trofazne struje i ne mogu znači ispumpati. Razgovaramo sa Nikolom 
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Galetićem, za onaj bunar u centru. Ako ne valja voda u selu, neće valjati ni voda iz bunara. Džabe 

ispumpavanje. To je navodno arteški bunar. Valjala je prije. Probat ćemo, nešto ćemo napraviti.“ 

Gospodin Milić (Ivan): „ to je za početak bar da imamo za piće.“ Načelnik Drinovac: „Imamo evo 

vodu pa ćemo odnijeti na analizu i vidjeti šta je. Nisi bio tu od početka Ivane, rekao sam da smo 

dogovorili sa Vodovodom, radi se projektna dokumentacija za priključak vode u Marincima. To je isto 

investicija oko 6,7 milijuna kuna.“ Gospodin Srednoselec: „Prvi put sam pitao za branitelje, dolje na 

Mlačugama. Vidim da se to užurbano radi i hvala Bogu što je kiša pala pa trava narasla ako ne ništa.“ 

Načelnik Drinovac: „Znači, poslan je zahtjev isto tako pošalju položajni nacrt. Danas smo dobili 

položajni nacrt. U razgovoru sa Vodovodom, ta čestica nikad nije unešena na Općinu Nuštar. Znači, 

prvo moramo prenijeti na Općinu Nuštar, da bi mi mogli tamo nešto raditi. Ta čestica, ustvari pumpna 

stanica je vlasništvo Vinkovačkog vodovoda.“ Gospodin Srednoselec: „Nama je rečeno da nema 

nikakvih problema.“ Načelnik Drinovac: „Nema problema što se tiče uknjižbe. Krov je uknjižen na tu 

česticu. Na česticu 109. A pumpna stanica se nalazi na čestici 109. Pumpna stanica, što bi mi sad 

sanirali, je vlasništvo Vodovoda gdje je potrebno da oni nama to predaju u naše vlasništvo. To neće 

biti idući tjedan zato što su praznici i nedjelja. Napisan je popis materijala i to je sve.“ Gospodin 

Tokić: „Evo, da pitam načelnika što je sa proobijanjem ceste gore u A. B. Šimića, gdje je onaj kanal, 

da li se tu stalo šta, što je s tim?“ Načelnik Drinovac: „To je čestica bila, gledali smo od Croatia banke, 

razgovarali smo s Croatia bankom. Croatia banka je dala česticu u prodaju i javio se kupac Nuštarac, 

nisu htjeli reći tko, na kraju je to kupio „Brca“. Mecanović. Andrija je kupio to, razgovarao s 

Andrijom, Andriji je u interesu da mi taj kanal premostimo, da i on mora isto kružiti okolo. Sa Brcom 

je dogovoreno, jel, ali moramo izvesti mjernika i da se napravi tamo lenija. Ivo nam je javio cijenu 

cijevi, Josip je jučer uplatio cijevi. 2.100,00 kuna, 7 komada cijevi za premostit taj kanal.“ Gospodin 

Lovrić: „Pa ja bih nešto drugo komentirao. Osim ovih tekućih problema koji su jako bitni, međutim, 

od svih naših očekivanja i nekih ulaganja u Općinu kao Srećko Šimunović, sirana, sve je stalo ništa 

nema. Vidim LED rasvjeta, nisam bio na prošlom sastanku Općinskog vijeća. Znači, što smo god 

pokrenuli ništa nije prošlo, ništa nije ostvareno. Mislim da tako Općina ne može funkcionirati. Ako 

mi, s tim nekim stvarima ne pokrenemo nešto, zaposlimo nekog, neki pogon, nešto bilo što da se 

napravi. Imali smo puno očekivanja, bilo je obećavanja svakakvih, međutim sve je palo u vodu. Što 

dalje i kako dalje? Čekati ili što? Ne znam što se čeka. Gledam Tompojevci, Lovas dobivaju, prva 

nagrada u Hrvatskoj prema EU fondovima, projekt, vjerojatno ste svi upoznati s time i tako. Ljudi 

ajmo se boriti s tim ljudima koji znaju. Očigledno da mi nismo sposobni to, ajmo. Savjetovati se s tim 

ljudima u Lovasu, tamo je HDZ, pa  idemo se povezati i napraviti nešto u Općini. Jer ovo je sve ok, 

recite, sve ja to prihvaćam, ali konkretno nešto moramo napraviti. Ovako ne ide dalje, prošle su 2 

godine mandata, ništa se nije radilo. Konkreten stvari, neću ja sad reći da niste ništa napravili. Hoću 

reći da je zaposleno bilo 5 ljudi ono na Henrikovcima, bilo je govora o desetaka ljudi, pa ovo, pa ono, 

sirana pa..ali ništa! Doslovno ništa za ove 2 godine. I taj sad propali projekt za LED rasvjetu. Gledam 

dok idem na posao, Ilača, Tovarnik, Tompojevci..gdje god prođem, imaju LED rasvjetu, mi je 

nemamo. Zašto ne možemo, ne znam u čemu je problem. Ja nisam stručnjak ali moramo naći nekog 

stručnog da nas čovjek uputi pa da to napravimo ljudi. Evo propao je projekt, ne znam tko ga je radio i 

na koji način.“ Načelnik Drinovac: „Ista osoba koja je radila i tamo.“ Gospodin Lovrić: „Ne ulazim 

tko je, što je, jer nije prošao projekt. Ovdje je prošao, ovdje nije prošao. Jer za bilo šta jer trebamo se, 

ja bar msilim bazirati na stvari koje će pokrenuti Općinu. Akon e dođe tu netko i nešto ne uloži, sad 

ćemo raspravljati hoćemo napraviti prijelaz preko ovog kanala, 5 metara pa staze neke izbetonirati. 

Mislim da je Nuštar oduvijek, govorim o Općini, za razliku za ostala mjesta, pojam svega. Ja ne znam 

na koji način, ajmo se svi angažirati i pokušati dovesti neke privrednike, neke sastanke napraviti da 

vidimo tko je voljan, tko može i što možemo na kraju popraviti. A ovo je životarenje. Ono što kažem 

ja, idemo na bankomat pa preživimo do kraja mjeseca. Ali mislim da to nije nikome u interesu. Treba 

na napredak ići a ne stagnacija. Sreća naša pa nemamo kredita, nemamo toga pa ajde. Hvala Bogu što 
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se u to nismo uvalili. Ali i uvaliti se u kredit ali ajmo nešto napraviti konkretno pa da zaposlimo 10 

ljudi. Pa ajmo dignuti kredit. Pa ćemo ih gurati ali na neki način moramo pokrenuti Općinu. A od 

ovog, ja uvažavam sve i Vodovod i staze i sve je to potrebno za Općinu. Ali treba gledati od čega će se 

živjeti, mladi će svi otići iz Općine. Ako ne rade, mislim, gdje će se zaposliti? Gdje će raditi? Svi će 

pobjeći, ostat ćemo kao i neke Općine i čekati da nam se ugase a to će nam se desiti.“ Načelnik 

Drinovac: „Da, Stjepane, u pravu si, imali smo prolazak čovjeka iz Osijeka da radi. Nažalost, čestica je 

državna čestica. Sirana. On je sam odlučio, on je kupio nešto u Lici, s tim da me zvao prije deset dana, 

da bi on opet nešto tu. Znači tamo i ovdje, znači sad bi kupio neko skladište. A slažem se, za Lovas, 

Tompojevci, znači sva ta mjesta, svi imaju tamo LED rasvjetu..“ Gospodin Lovrić: „Općina Nijemci. 

Prošle godine 10 milijuna su povukli. Sad sam sa donačelnikom pričao, Markom Šibalićem s kojim se 

znam sto godina, radili smo zajedno tamo. Pa evo, ajmo se povezati s tim ljudima. Pa nije sramota 

pitati. I ta čestica za Henrikovce, ajmo to barem napraviti. Sutra će se pojaviti za 5, 10 dana čovjek 

koji želi a nema gdje. Ajmo to riješiti. Da možemo ponuditi ljudima.“ Gospodin Milić (Ivo): „Ja ću 

pitati jedno pitanje isto u ime kluba HSS-a i nezavisnog vijećnika. Ljudi nas pitaju o mjestu, kome 

treba prijaviti kad se osjeti smrad, pogotovo kad preko ljeta kad je pritisak, kome treba javiti to i koja 

služba treba to odraditi? Smrad svinja između ostalog.“ Načelnik Drinovac: „Komunalnom redaru.“ 

Gospodin Milić: „Hvala na odgovoru.“ Gospodin Alpeza: „Zanima me poslije onog kiksa našeg sa 

HET-NET-om, jel  istina da je nama sada određeno vrijeme zabranjen pristup u te fondove?“ Načelnik 

Drinovac: „Ne.“ Gospodin Alpeza: „Još nešto, vezano za „Monosterium“. Vi znate koji ste stalni 

članovi vijeća, znamo kako je to išlo. On je sam sa sobom potpisao ugovor. Ja sam prije tvrdio da on 

to ne može. To se desilo. Ono što je on dobio otkaz, Hrvoje njemu nije mogao dati otkaz. Međutim, mi 

sad možemo nekim odlukama pogotovo vi koalicija HDZ koji imate u nadzornom odboru 

„Monosteriuma“ predsjednika nadzornog odbora. Šteta se pravi iz dana u dan Općini time što se to ne 

rješava. Zašto se ne donese odluka da se Slaven može formalno vratiti u „Monosterium“ i onda se 

rasporedi na drugo radno mjesto, a imenovati se može drugog direktora. Ja ne znam čemu je ta 

stranačka svađa ali se šteta proučava na financijskom djelu Općine. Na taj način što se status quo 

zadržava. Bez obzira kako će to ishoditi i završiti, to se može, odlukama nadzornog odbora smanjiti 

štetu. Ja sam rekao na prošloj sjednici. Svaki dan nas košta taj dio što se ne rješava. Ja ne znam čemu 

to, zašto se to ne riješi?“ Gospodin Lovrić: „Evo zaboravio sam, sad sam se sjetio. Vidim i sad na 

prijedlogu proračuna u vezi „Nosterie“ i to, u vezi tih 450.000,00 kuna. Svake godine se odvajaju 

određena sredstva za to igralište da se konačno riješi a ja bi njih svakih mjesec, dva dana ova hrpa 

šljunka što se doveze pa se odveze. Je li to nečija deponija? Da li to netko koristi? Mislim, malo mi je 

čudno, ja vidim stalno se dovozi, odvozi se a igralište se, vidim, uništava. Ne radi ograda, nije 

napravljena i kakav je status uopće „Nosterie“? Šta se dešava? Iskreno ja ne znam. Vidio sam tu na 

oglasnoj ploči da je bio poziv mještanima da se jave. Tko je predsjenik? Tko vodi tu „Nosteriu“? Na 

koji način to funkcionira?“ Načelnik Drinovac: „Ja sam pokušao na taj način da pozovem ljude koji su 

bili voljni pomoći radu kluba. Nažalost, odazvalo se nekih desetak ljudi. Svi bi pomogli, svi bi 

pomogli a nitko se ne bi uhatio obveza. Pogotovo zbog novog Zakona o udrugama i nitko se ne bi 

prihvatio obveze. Sezona je završila. Ja mislim da će u narednih 10, 15 biti skupština i da će biti 

izabran predsjednik. A za izgradnju igrališta, ograda nam stoji za tu treću stranu. Bilo je predviđeno da 

se ove godine stavi ta treća strana i ozida zid do ceste glavne. Samo to. A one deponije šljunka, to su 

tamo na toj tabli, to su naše.“ Gospodin Lovrić: „Jer vidi, nisu to mala sredstva 50.000,00 kuna i to se 

treba napraviti posao da se vidi da je napravljeno.“ Predsjednik vijeća, gospodin Gilja,  poziva 

vijećnike ukoliko imaju još kakvih pitanja za načelnika Drinovca, da se jave. S obzirom da je rasprava 

završena, uslijedio je prijelaz na točku 3. dnevnog reda.  
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Točka 3. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu   

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasanje Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine 

Nuštar za 2015. godinu.  

 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2. 

 

Odluka je usvojena većinom glasova.  

 

Točka 4. Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu  

 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike, ukoliko imaju pitanja da se obrate gospodinu 

Ivankoviću, zaduženom za obrazloženje financijskih stanja i izvješća u Općini Nuštar. Gospodin 

Kalaica se javlja na riječ: „Ja bih u ime odbora za proračun i financije na sjednici održanoj 17. 06. 

2015., nakon provedene rasprave o prijedlogu izmjene i dopune proračuna Općine Nuštar za 2015. 

godinu predložen od strane općinskog načelnika. Odbor je donio zaključak da se iste prihvate u 

predloženom obliku.“ Gospodin Ivanković: „Pozdravljam vas sve. Najvažnija stvar sad o izmjenama i 

dopunama, u objašnjenjima sam napisao. Čuo sam se sa državnom revizijom pa sam to malo izmjenio. 

U rashodima nema, ove godine Općina vrši povrat poreza građanima. Iznos je 1.600,000.00 kuna koje 

Općina Nuštar mora vratiti građanima. Tako da to nema u rahodima nego ćemo od 4.100,000.00 kuna 

što nama država prebacuje, za to će se umanjiti prihodi koji će se vratiti dalje. Druga najveća stvar 

koja je sada u izmjenama, napokon se zna da sredstva za energetsku učinkovitost, one koji su prošle 

godine prošli, išli preko našeg računa. Znači, on uplati nama, mi uplatimo izvođačima. Pa ima tu sad 

povećanje za spremnike za otpad najeveće. Sad kako nam je bila revizija, u dogovoru s njima i sve, 

vidi se tko je predao. Onaj dio što mi financiramo,  360.000,00 kuna i više što bude i one rashode koje 

sami od svojih sredstava plaćamo. Sad se to briše i ne vodi se više u plaćama, što se tiče vrtića, 

sufinanciranje po svakom djetetu. Za knjižnicu se nije uplaćivalo većih sredstava. Druga stvar, isto što 

je s revizijom bio dogovor. Pošto smo sad išli na stazu B. Jelačića, to je išao Natječaj a dodao sam 

stavku 100.000,00 kuna betoniranje staza, i još nekoliko tisuća ako bude potrebno za sva tri mjesta 

dakle, da se to može rješavati. I promjena je nabavka kamena. 250.000,00 kuna kamen. Ovo je čisto 

onako što se tiče proračuna. Nismo ga rezali, ali morat će se malo rezati.“ Gospodin Lovrić: „Evo 

Josipe na 11. i 12. strani, vidim da je povećan iznos za 56.000,00 kuna.“ Gospodin Ivanković: „Da, 

imali smo izbore sad za mjesne odbore 56.000,00 kuna i imamo sad pola iznosa kojeg sufinanciramo 

za nacionalne manjine. 56.000,00 kuna su troškovi izbora za mjesne odbore.“ Gospodin Lovrić: 

„Gledam i ovo povećanje održavanja javnih površina 50.000,00 kuna.“ Gospodin Ivanković: 

„Povećano je od prošle godine sa 490.000,00 kuna a hoće li ove godine biti ili nećemo, ne znamo. 

Prošle godine nisu bili javni radovi, ove će biti.“ Gospodin Alpeza: „Kad se očekuje povrat poreza?“ 

Gospodin Ivanković: „Ako ne idući tjedan, onda najkasnije onaj petak ali samo za onaj dio koje je 
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Porezna obradila.“   Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, daje na glasanje Prijedlog izmjena 

i dopuna proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu.  

  

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2 . 

 

 

 

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu usvojen je većinom glasova. 

 

 

Točka 5. Odluka o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative o provedbi mjera energetske 

učinkovitosti i održivog razvoja  

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Odluku o prihvaćanju i potpisivanju EC 

inicijative o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja. Najprije se načelnik Drinovac 

obraća sa nekoliko riječi: „Kao što vidite u materijalima, to je sporazum gdje ćemo kao Općina, imati 

podršku oko projekta, te fondove EU i domaće fondove, Fond za zaštitu okoliša. Znači, radili bi 

akcijski plan od nekih 80.000,00 kuna, što bi dobila Općina, nekih 80.000,00 kuna službeni planski 

dokument koji je na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju. Znači, Općina bi to sve odradila. I 

da se daju precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjere energetske učinkovitosti. Sad su to 

glavni ciljevi provedbene akcije i akcijskog plana i razvitak plana grada i Općine i olakšati donošenje 

odluka lokalnoj upravi i samoupravi. Znači isto kao i za strateški plan, što smo donosili odluku, tako 

isto sad i ovu.“  

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 

 

 

 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Točka 6. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 

od 01.07. do 31.12.2014. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu i glasanje Zaključak o usvajanju polugodišnjeg 

izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine. 

Gospodin Lovrić: „ Ja bih se opet vratio na ono što sam pričao. Uspješnost rada načelnika i svih nas 

ostalih, vidi se po tim projektima i tako. Ja kažem i vraćam se unazad 2 godine, odnosno otkad je 

Hrvoje načelnik. Vidim da tu nema nikakvog napretka. Ima rada ali nema kvalitetnog i dovoljnog 

rada. Znači, može netko raditi 24 sata ali prema tome, treba malo dublje ući u analizu i izvršiti je. Ne 

samo zadnjih pola godine, nego i zadnje 2 godine. Što se napravilo? Koliko se napravilo i što se nije 

napravilo? Znači, mora netko preuzeti i odgovornost za nešto što se nije odradilo. Recimo za taj HET-
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NET ne može sad nitko reći da je to gotovo, ona je zabrljala tamo, ne. Zna se točno i u zakonu piše 

koje su obaveze načelnika, donačelnika i svih ostalih. Znači, ne može se to samo reći; to je bilo i 

gotovo, više ništa ne možemo. Mora postojati nečija odgovornost. Ako je za taj svoj posao adekvatno i 

nagrađen, mi moramo vidjeti te rezultate. Ja ne vidim napredak i boljitak a sad ovo što se tiče tog 

izvješća, to se skine sa interneta za pet minuta i objavi se. Znači, konkretne stvari. Na primjer, toliko i 

toliko sam ja svojim radom doprinio, ovoj Općini, konkretno. Ne samo ova energetska učinkovitost, to 

je Ministarstvo propisalo, to se prijavilo, to će sve Općine dobiti. Znači, konkreto svojim radom, 

udjelom, načelnik, donačelnik, predsjednik vijeća.. Da li se nešto napravilo? Ni to ne valja više. Od 

tog HET-NET-a i tako dalje, da ne nabrajam. Znači, rezultati rada se ne vide. Znači da moramo o tome 

ozbiljno razgovarati, napraviti jednu sjednicu, da vidimo kako ćemo dalje. Da ne bude ono kao čekam 

još samo 2 pobjede pa ajd sad ćemo iz početka. To kao što je i ova sadašnja Vlada pa ajde, sad ćemo 

mi zadnju godinu nešto odraditi.“ Gospodin Nedoklan: „Evo je bih se vratio na ovo, na gospodina 

Lovrića, koji priča da se ništa baš nije učinilo. Načelnik je pod aktualnim satom jasno iznio što se 

učinilo i ja bih samo pitao načelnika jer nisam dobro čuo, koliko je povučeno novaca od fonda za 

krovište u Općini Nuštar nepovratno?“ Načelnik Drinovac: „854.000,00 kuna. Ali moram se nadodati 

na Stjepana da nisu sve Općine dobile to što smo mi dobili,dobila je i Općina Privlaka i par Općina 

nije. Što se tiče HET-NET-a, završno izvješće još nismo dobili. Mjesec i 17 dana su njih nekoliko, oko 

4,5 djelatnika je ostalo bez posla, bez novaca 17 dana. Ostat će nekih 40, 50.000,00 kuna koje ćemo 

dobiti kada završi izvješće. Kvartalno izvješće koje je stiglo zasad pokazuje da je sve ok, da su novci 

utrošeni kako treba. Što se tiče LED rasvjete. Projektna dokumenatcija je napravljena i radio ga je 

projektant koji je radio i Lovas, Tompojevce, Tovarnik. Taj čovjek, gospodin Lešić, koji je radio 

njima, napravio je naknadu. Kad smo odbijeni od fonda, nikakvo obrazloženje nismo dobili nego sam 

nazvao fond i rečeno mi je da smo u projekt stavili lampu S7 a trebali smo S1. Čovjek kaže da pričaju 

gluposti. I sad je odbijeno i nama i Jankovcima isto.“ Gospodin Alpeza: „Dakle, vezano za rad 

načelnika. U vezi ove staze B. Jelačića, pokazalo se ono što sam ja cijelo vrijeme tvrdio kad bude 

javno nadmetanje i izvođenje radova to je najefikasnije. Recimo javni natječaj. Što se pokazalo na tim 

stazama.“  

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja daje na glasanje Zaključak o usvajanju polugodišnjeg 

izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine. 

''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 1 . 

 

 

Izvješće je usvojeno većinom glasova. 

Točka 7. Donošenje Odluke o kupovini nekretnine u vlasništvu Inženjerskog biroa d.d. iz 

Zagreba upisane u zk.ul.2079 k.o. Nuštar koja se sastoji od: k.č. 1536/19, 1536/20, 1536/23, 

1536/24 ukupne površine 7977 m2 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja, daje na raspravu i glasanje 7. točku dnevnoga reda.  

Načelnik Drinovac: „Znači, to su čestice kod doma koje je kupio gospodin Mlinarević. On se tu 

zadužio putem Inžinjerskog biroa. Mi smo na sjednici vijeća donijeli odluku da prvenstvo prvokupa 

ima Općina. Mi smo odluku donijeli prije godinu i pol dana, čini mi se i prepuštamo da se taj čovjek 

uknjiži na tu česticu. On se uknjižio i on bi sad to nažalost vratio po istoj cijeni po kojoj je kupio. Po 
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kojoj je Venco kupio te čstice. Tu ima skoro 8.000,00 kvadrata. Kad sam razgovarao s njim i jesmo 

zaintersirani i nismo a ako dođe do toga, novce ne može dobiti odmah nego može dobiti na nekih 5,6 

rata i on se čovjek s njim složio pa kako vijeće donese odluku. „ Gospodin Alpeza: „Ja bih predložio 

da se to, ako je ikako moguće, otkupi. Po meni je to jako atraktivno a i možda će se netko pojaviti s 

nekom idejom.“  Načelnik Drinovac: „Vidi ovako. Iza te četiri  čestice ima Vlado Franjić a on je 

zainteresiran za dvije, jer se čovjek istrošio i trenutno nema novaca a bilo bi interesantno uzeti pa 

možda bude nekih novaca na raspolaganju.“ Gospodin Lovrić: „ Ja bih se nadovezao na gospodina 

Zorana i smatram također da bi to trebalo uzeti.“ Gospodin Gilja: „Inače, sve čestice koje smo prodali 

u toj zoni do sad, koje su bile ponuđene na prodaju Općini Nuštar, koju je kupila i u prijašnjem 

mandatu pod istim uvjetima i mislim da je to dobro ali sačekat ćemo i neko bolje vrijeme.“ Gospodin 

Kalaica: „Hvala predsjedniče. Evo, ja bih se malo uključio u raspravu vezano uz ovo. Slažem se i sa 

načelnikom i vijećnicima da bi to trebalo učiniti. Znači, pokušati krenuti u realizaciju otkupa tog 

zemljišta. Bolje da ostane u našem vlasništvu a uvijek ga možemo iskoristiti. I pitanje. Kakva je 

siutacija bila prvi puta i tko je platio porez kad je otkupljeno zemljište?“ Načelnik Drinovac: „Uvijek 

kupac plaća porez.“ Gospodin Kalaica: „Govorim iz toga razloga da se ne bi sutra pojavila situacija da 

dođe do nekih nejasnoća i ako je vlasniku prva nekretnina da ne plaća porez. Mislim da smo svi 

suglasni.“  

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja se zahvaljuje na raspravi te daje na glasanje Odluku o 

kupovini nekretnine u vlasništvu Inženjerskog biroa d.d. iz Zgreba upisane u zk.ul.2079 k.o. Nuštar 

koja se sastoji od k.č. 1536/19, 1536/20, 1536/23, 1536/24 ukupne površine 7977 m2 

 

''ZA'' – 13 

''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 

 

Odluka  je jednoglasno usvojena.   

Sjednica je završila u 19:55  h te je snimana diktafonom. 

 

 

                                                                                                                                           Predsjednik 

Zapisničar         Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Ivica Gilja 

 

 

_____________________ _______________________  


