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KLASA: 008-01/13-02/88 

URBROJ: 2188/07-13-02/03 

Nuštar, 10. srpanj 2013. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 10. srpnja 2013. godine s početkom u 20,00 sati 

 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dražen Kalaica, Pozivom, 

Klasa: 008-01/13-02/91, Urbroj: 2188/07-13-02/03 od dana 04. srpnja 2013. godine. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. IVICA GILJA  

2. TOMISLAV TOKIĆ  

3.   ŽELJKO SESAR  

4.   IVAN MILIĆ  

5.   NEDELJKO MUDNIĆ 

6.   JOSIP SREDNOSELEC  

7.   DRAŽEN KALAICA 

8.   KRUNOSLAV ŠARIĆ 

9.   GORAN BANOŽIĆ 

10. STJEPAN LOVRIĆ 

11. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

12. IVO MILIĆ 

13. ZORAN ALPEZA 

 

Sjednici nisu nazočili: 

      1. MARIO ŽOKVIĆ 

      2. IVAN NEDOKLAN 

 

Osim vijećnika sjednici su nazočili: 

1. HRVOJE DRINOVAC – načelnik Općine Nuštar 

2. DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 

 

Zapisničar: Maja Mihaljević, mag. iur 
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Gospodin D. Kalaica, prije izglasavanja dnevnog reda imamo jednu izmjenu, molio bih da se točka 3. 

koja glasi, Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o ostvarenju proračuna Općine Nuštar za 2012. 

godinu izostavi s dnevnog reda. Molim da se glasuje tko je za izostavljanje točke 3. s dnevnog reda: 

 

''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 

 

Odluka o izmjeni dnevnog reda i skidanju točke 3. s dnevnog reda je donesena većinom glasova. 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je dao na usvajanje predloženi dnevni red. Budući da nije bilo 

prigovora, 

jednoglasno je prihvaćen dnevni red. 

 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja  

4. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 

Općinskog vijeća Općine Nuštar 

5. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za proračun i financije 

6. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne 

nepogode 

7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske ustanove 

VRTULJAK u Nuštru 

8. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta 

9. Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora tvrtke „Monosterium“ d.o.o Nuštar 

10. Visina mjesečne naknade za načelnika, zamjenika načelnika, predsjednika Vijeća i 

članove Vijeća. 

 
 

 

TOČKA 1. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA KONSTITURAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE NUŠTAR 

 

Usvaja se zapisnik sa konstiturajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar. 

 

Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

 
Načelnik pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na odazivu. 
Načelnik, 10. lipnja smo preuzeli vlast, te smo u postupku primopredaje zatekli slijedeće stanje: 
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- ukupno dugovanje prema dobavljačima iznosi 710,062,69 kn, a do danas je podmireno 353.362,00 
kn  
- projekti koji su započeli, a nisu završeni do primopredaje vlasti, planirana vrijednost projekata je: 
398.244,21 kn, a plaćeno je 174.494,21 kn, 
- obveze koje dolaze na naplatu u drugoj polovici 2013. g. iznose: 247.284,79 kn 
- stanje računa Općine na dan primopredaje vlasti je 162.109,50 kn, 
- uz to su još plaćeni I. i II. krug izbora 117.734,00 kn i još je ostalo podmirit financijski nadzor. objave, 
glasački listići 57.000,00 za stranke. 
 
18.06. je održan sastanak mjesnog odbora Cerić gdje je gospodin Rožmarić iznio probleme u Ceriću. 
Krenuli su sa sanacijom nogostupa u ulici Stjepana Radića, u ulici Ivana Meštrovića je zatražen da se 
izravna križanje za put prema Henrikovcima, međutim to je minsli sumnjivo područje te nije 
odrađeno do sada 
Od prigodnih događaja imali smo proslavu 23. lipnja 120 godina DVD-a u kojoj smo sudjelovali i 
svečanost nadbiskupa Hranića. 
U Marincima se krenilo sa sanacijom nogostupa, potrošeno je 48 kubika betona odnosno 250  m 
staze je napravljeno, u Ceriću 15 kubika i u Nuštru 32 kubika. 
Daljnji plan betoniranja staza je Mlačuge, kompletna ulica Stjepana Radića u Ceriću, u Marincima 
nastavak sanacija Alojzija Stepinca, lijeva strana od Nuštra. 
Obavljeni su razgovori sa direktorom Elektre gospodinom Čalićem u vezi električne energije za 
industrijsku zonu radi poduzeća Formica koje je podnijelo zahtjev prije 2,5 godine. 
Daljnji plan radova je ograđivanje novog nogometnog igrališta za koje ograda već postoji. 
U međuvremenu smo dobili izvješće sudskog vještaka za dimnjačara koje iznosi 2.120,000 kuna u 
periodu na koji je dana koncesija do 2021. godine 
U nekim razgovorima on je čak spreman odustati, ako mu se vrati koncesija i on počne raditi 
 
Gospodin Drago Mrkonjić, samo bih spomenio da smo nakon primopredaje vlasti bili gosti u Baškoj 
na njihov dan Općine 24. i 25. lipnja. 
 
Načelnik, vezano uz projekt Dnevni boravak, bio sam u agenciji Hrast, projekt je pri kraju, ugovor bi se 
navodno trebao potpisat 15.7. Općina Nuštar bi trebala dobiti kombi u trajno vlasništvo, bilo bi 
zaposleno 7,8 ljudi. Voditelj projekta bi bio na 15 mjeseci, ovi ostali na 12 .mjeseci. 
Za voditelja projekta na našem području nema osobe koja ispunjava uvjete tako da je Hrast išao sa 
prijedlogom da nam ustupi svoju djelatnicu koja bi odradila u tom periodu još 2,3 projekta. 
Natječaj bi išao tek po potpisivanju ugovora. 
 
 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
Gospodin Krunoslav Šarić ispred HDSSB-a predlaže slijedeće članove: 
 1. Vrselja Zdravko 
 2. Rimac Mato 
 3. Josip Srednoselec 
 4. Milić Ivo 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 
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Odluka je donesena većinom glasova. 
 
 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 

STATUT I POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Gospodin Goran Banožić ispred HDSSB-a predlaže slijedeće članove: 
 predsjednik: Zoran Alpeza 
 članovi: Ivo Milić i Domagoj Marošević 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 

PRORAČUN I FINANCIJE 

 
Gospodin Domagoj Marošević ispred HSS-a predlaže slijedeće članove: 
 predsjednik: Ivana Fritz 
 članovi: Goran Banožić i Domagoj Marošević 
 

 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
 
 
 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU 

ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE 

 
Gospodin Zoran Alpeza ispred SDP-a  predlaže slijedeće članove: 
 1. Drago Mrkonjić – predsjednik 
 2. Luka Sebić 
 3. Ivo Milić 
 4. Josip Srednoselec 
 5. Ivica Škvarić 
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Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
 
 
 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 

PREDŠKOLSKE USTANOVE VRTULJAK U NUŠTRU 

 
Gospodin Ivo Milić kao nezavisni kandidat predlaže slijedeće članove: 
 1. Mato Rimac 
 2. Domagoj Marošević 
 3. Dražen Kalaica 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 
 
 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRODAJU I ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

 

Gospodin Josip Srednoselec ispred HSP-a predlaže slijedeće članove: 

 1. Hrvoje Drinovac – predsjednik 

 2. Božidar Šarčević 

 3. Drago Mrkonjić 

 4. Zoran Alpeza 

 5. Anto Leko 

 6. Ivo Milić 

 7. Dražen Kalaica 

 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 
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TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA TVRTKE 

„MONOSTERIUM“ d.o.o. NUŠTAR 

 
Gospodin Zoran Alpeza ispred SDP-a  predlaže slijedeće članove: 
 1. Goran Banožić – predsjednik 

 2. Dražen Kalaica 

 3. Zoran Alpeza 

 4. Krunoslav Šarić 

 5. Matko Šarić 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 8 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 5 glasova. 

 
Odluka je donesena većinom glasova. 

 

 

TOČKA 10. 

VISINA MJESEČNE NAKNADE ZA NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA, 

PREDSJEDNIKA VIJEĆA I ČLANOVE VIJEĆA 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dražen Kalaica, otvaram ovu točku za raspravu, s 

time da o ovoj točki dnevnog reda se neće glasati. Mi smo do sada imali odluku kojom je određena 

visina naknade u prošlom sazivu za načelnika, zamjenika načelnika, predsjednika vijeća i članove 

vijeća. Naše mišljenje je da te naknade u iznosima od 5.000 kn za načelnika, 3.000 kn za zamjenika 

načelnika i predsjednika vijeća i 500 kn za vijećnike ostanu takve. 

Statutom Općine Nuštar čl. 35 st. 3 vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom 

odlukom Vijeća. Mi se samo pozivamo na tu odluku. Vezano uz funkcije, funkcije predsjednika i 

potpredsjednika vijeća definirano je Statutom Općine Nuštar čl. 32 kojim oni imaju pravo na naknadu 

troškova sukladno posebnoj odluci vijeća. Ja bih otvorio ovo više kao raspravu, o visini ovih naknada 

nećemo glasovati jer nismo ni predvidjeli glasanje za ovu točku već smo vas htjeli informirati da ova 

odluka ostaje takva i da ju nećemo mijenjati. 

Gospodin Stjepan Lovrić, ja želim malo raspravljati o tome u ime HSLS-a. Naš stav je da 

želimo načelnika profesionalca sa punim radnim vremenom, da ljudi tu imaju kome se obratiti kada 

dođu u Općinu. Znači, povećat naknadu profesionalcu i dat mu u ruke Općinu da on upravlja. To je 

bio na cilj u kampanji i želimo da tako bude. Budući da načelnik želi biti volonter, onda je naš 

prijedlog da se ta naknada u ovim kriznim vremenima smanji i to za 30% i načelniku, zamjeniku 

načelnika i predsjedniku vijeća, s tim da vijećnicima ostane ista naknada, ali da se odbori ne plaćaju. 

Prijedlog je naš i želio bih da o tome rasprave ostali članovi vijeća. 

Gospodin Zoran Alpeza, mi u SDP-u podržavamo ovaj prijedlog i što se tiče smanjenja mi 

smo čak na odoru donijeli odluku da se i vijećnicima smanji naknada za 20%. Što se mene tiče neka se 

načelniku poveća plaća, ali neka on tu bude 8 sati. Automatski tu odmah neće biti puno posla za 

zamjenika načelnika i predsjednika vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Dražen Kalaica, ja znam da ovdje imamo situaciju da 

imamo više stranaka i da su pojedine stranke zagovarale nešto u kampanji. Između ostalog, poštujem 

ono što je zagovarao SDP i HSLS, to je njihovo pravo. Međutim, mi smo isto imali situaciju gdje smo 

vodili kampanju kao svi ostali i zagovarali smo da se naknade ne mogu podizati, da mogu ostati na 
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razini na kojoj su te da naknade moraju imati svi koji sjede u vijeću. Gospodine Alpeza i gospodine 

Lovrić, ja uvažavam vaše mišljenje, vi ste to obećali svojim biračima, ali mi to nismo obećali svojima 

te nismo dužni postupati po tome. O naknadama ćemo kada dođu na dnevni red raspravljati, ali kroz 

tijela, a to je Povjerenstvo za izbor i imenovanja. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 21,00 sati i snimana je magnetofonom. 

 

 

 

 

 

Predsjednik  

Zapisničar Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Dražen Kalaica 


