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KLASA: 008-01/16-02/84-1 
URBROJ: 2188/07-16-02/03 
Nuštar, 10. svibnja 2016. 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 10. svibnja 2016. godine s početkom u 19,00 sati. 
 
Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, Pozivom, 
KLASA: 008-01/16-02/84, URBROJ: 2188/07-16-02/03 od dana 05. svibnja  2016. 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.   ŽELJKO SESAR 
      10. IVO MILIĆ 
      11. JOSIP SREDNOSELEC 
      12. KRUNOSLAV ŠARIĆ 
      13. IVAN MILIĆ 
      14. VIKTOR DOLIĆ 
 
Sjednici nisu nazočili: 
 

1. STJEPAN LOVRIĆ 

 
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:  Katarina Mađarević, mag. iur 



 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Ivica Gilja, otvara 22. sjednicu 
Općinskog vijeća te pozdravlja sve nazočne vijećnike i daje na usvajanje predloženi dnevni 
red, uz dopunu dnevnog reda uz objašnjenje: „ Sve vas lijepo pozdravljam i otvara nastavak 
22. sjednice, jer 22. nije održana jer nije bilo kvoruma, i odgođena je za 7 dana. dobili ste u 
prilogu Dnevni red koji ostaje isti, s time da imam jednu nadopunu Dnevnoga reda, u 
materijalima ste dobili Odluku o komunalnom redu, a greškom ona nije stavljena kao 14. 
točka. Slažete li sa ovakvim Dnevnim redom? Molim vas glasajte!“ 

 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 
Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice i 21. telefonske sjednice Općinskog 

vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat 

3. Polugodišnje izvješće načelnika 

4. Izvješće o izvršenju Proračuna za 2015. godinu 

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

6. Zaključak o prihvaćanju Analize za 2015. i Smjernica za razvoj sustava 

civilne zaštite za razdoblje 2016-2019. 

7. Financijsko Izvješće Vrtuljka za 2015. 

8. Prijedlog Pravilnika za upis djece u predškolsku ustanovu Vrtuljak 

9. Financijsko Izvješće Monosteriuma d.o.o. – na znanje 

10.  Izvješće o obavljenoj reviziji - Upravljanje i raspolaganje nekretninama 

jedinica lokalna i područne ( regionalne ) samouprave na području 

Vukovarsko- srijemske županije. 

11. Prijedlog izmjene Odluke o pravima iz socijalne skrbi 

12. Dopis UVDR – na znanje 

13. Prijedlog za prodaju kuće u Ceriću 



Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 20. telefosnke sjednice i 21. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Nuštar 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Gilja: „ Prije usvajanja Zapisnika, samo bih se 
ispričao jer je i moja krivica što zadnji put nije bilo kvoruma. Bila nam je gužva i nisam se 
dovoljno posvetio Dnevnom redu. 

Danas se ispričao Stjepan Lovrić jer mora raditi. 

Možemo nastaviti, dajem na raspravu i glasanje 1. točku dnevnoga reda. 21. sjednica je bila 
telefonska, slobodno pitajte, gospodine Alpeza izvolite:“ 

Gospodin Alpeza: „ Ne može biti telefonska sjednica, gospođa neka se raspita, telefonska 
sjednica ne može biti, zato što na toj telefonskoj sjednici nije bila konferencijska veza, ja 
moram čuti što netko drugi kaže. Vi ste ima li prijedlog za neko tijelo da se imenuje a moda 
netko ima objektivan razlog zbog kojeg bi bio protiv.“ 

Predsjednik vijeća: „Pokušat ću objasnit o čemu se radi, znate da je stupio na snagu Zakon o 
udrugama i o njihovom financiranju i da bi isplatili potpore udrugama, mora li smo hitno 
osnovati Povjerenstvo. A jedini način da ubrzamo isplatu tih sredstava udrugama je bila 
telefonska sjednica, i jedina svrha je bila osnivanje tog Povjerenstva. Ali prihvaćam kritiku 
iako je kod nas to još uvijek tehnički neizvedivo.“ 

Gospodin Milić: „ Mi imamo tu konferencijsku vezu ali samo za do 9 osoba, tako da je to 
stvarno teško izvedivo.“ 

Predsjednik vijeća: „Molim vas glasajte za usvajanje Zapisnika sa 20. telefonske sjednice i 
21. sjednice. 

''ZA'' – 13 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Zapisnici su usvojeni većinom glasova. 

 

Točka 2. Aktualni sat  

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Ivica Gilja, poziva načelnika Općine Nuštar, 
gospodina Drinovca da se prvi izjasni o drugoj točki dnevnoga reda. Načelnik Drinovac: 
„Dobra večer svima. Hvala što ste došli na sjednicu. Znam, puno je prošlo od zadnje sjednice 
koja je bila 16. prosinca prošle godine, i tada sam rekao da su nam prošla 2 natječaja preko 
Fonda, a za taj drugi natječaj za solarni sistem i termodinamički sustavi dizalica i topline, bilo 
je otvaranje ponuda i nažalost taj natječaj je propao, imali smo prigovor te smo se mi obratili 
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, oni su odbili taj prigovor, ali nama je 
istekao rok za predaju najpovoljnije ponude Fondu i natječaj je propao. Ali eto projektnu 
dokumentaciju imamo i prvi natječaj koji bude za solare, prijavit ćemo se. 



Sanirali smo prekope vodovoda i kanalizacije u Ulici braće Radića. 

Proveli smo Natječaj za stipendije srednjoškolaca i studenata, dodijeljeno je 7 stipendija za 
srednjoškolce a 18 za studente. 

U više navrata su nam bile inspekcije u kontroli, i to za zaštitu okoliša, za zaštitu od požara te 
za sustav civilne zaštite. 

Počeli smo radit Plan gospodarenja otpadom ali ne može na usvajanju jer mora biti usklađen 
za županijskim Planom koji još nije donesen. 

Potpisali smo Ugovor sa Vinkovačkim vodovodom za izradu dokumentacije za vodocrpilište 
u školskom voćnjaku. 

Mislim da sam na zadnjoj sjednici rekao da je potpisan Ugovor za Marine za regionalni 
vodovod, koji bi išao od Cerića, tamo negdje od Jakuševe kuće, Ulicom bana Jelačića, Marina 
Držića, uz groblje i desnom stranom do Marinaca. To je u fazi projektne dokumentacije,a 
prošli četvrtak su me zvali iz Vodovoda da potpišemo novi ugovor jer tko zna kad će taj 
projekt preko Fondova proći te da potpišemo novi ugovor a Hrvatske vode će financirat 
zdenac u Marincima i u Nuštru, jer je vidljivo taj zdenac u Marincima neće izdržat, a mi ćemo 
sufinancirat sa 20%. 

Posadili smo drvored u Ulici bana Jelačića. 

A onaj prvi natječaj, preko Fonda, što smo dobili za sređivanje stolarije i krovišta je uspješno 
završen. Mi smo još gore uveli vodu, grijanje, čekamo ponudu za glazure i nastavljamo i dalje 
sređivati. 

Odobreni su nam Javni radovi preko Zavoda za zapošljavanje, koje financira Europska Unije. 
Mi smo u zahtjevu zatražili 20 djelatnica a odobreno nam je 14. 

Gore preko puta benzinske pumpe, čestica od 30 000 m² raskrčena je i očišćena od raslinja. 

U Ceriću smo uredili prostorije boćarskog kluba, jer se nisi prijavili na natječaj na udruge jer 
su se ugasili pa smo te prostorije dodjelili Udruzi umirovljenika. 

Kad smo radili Ulicu bana Jelačića, sav taj materijal smo deponirali jer smo mislili da ćemo 
ga moći iskoristit, dovest drobilicu i samljet i iskoristit za nasipanje po lenijama. Ponuda koju 
smo dobili je na iznos od nekih 45.000,00 kuna, a bilo je dosta izmiješano i zemlje i žice i 
svega, tako da je to bilo neisplativo. A inspekcija za zaštitu okoliša nas je opomenula da to 
moramo maknuti, tako da smo to odvezli u Cerić u jednu depresiju, pokrili sa zemljom i to je 
odrađeno. 

Na groblju smo napravili ogradu, parking iza groblja. 

U Marincima prije deponije smo napravili poljsko put. 

Fontana ne radi još, pumpe su bile na popravku i nadam se da će već sutra proraditi. 



Rade se energetski pregledi za Dječji vrtić „Vrtuljak“, Dom kulture u Nuštru i zgradu 
mjesnog odbora u Ceriću, pa bi sa tim energetskim pregledima išli na natječaj koji će biti 
raspisan za stolariji odnosno fasadu. 

Imali smo posjet projektanta sa hrvatskih željeznica, zbog čestica koje su uz željezničku 
prugu, zna se da ide modernizacija pruge Nuštar-Vinkovci. Govorilo se o ukidanju prijelaza 
prema Mlačugama jer imaju teoriju da ne mogu biti dva prijelaza u 1000 metara. Ta priča se 
vrti već 10-tak godina, uglavnom Projektna dokumentacija se radi a Glavni projekt nije 
napravljen, možda imamo još vremena iako se po selu već priča da je to gotovo da više neće 
biti jednog prijelaza, ali poduzet ćemo sve mjere ako treba napravit ćemo i peticiju da se to 
spriječi. 

Već godinu dana govorim o reciklažnom dvorištu, evo napokon smo ishodili građevinsku 
dozvolu i poslali je u roku Fondu za zaštitu okoliša. 

Kupili smo i PVC vrećice te će svako domaćinstvo koje plaća Nevkošu dobiti po 12 vrećica 
za PVC ambalažu koja će se odvoziti kada i papir. 

U funkciji je mobilno reciklažno dvorište, koje u svaka tri naselja jednom mjesečno odvozi 
otpad. 

Odrađena je deratizacija u sva tri naselja. 

Odradili smo i Natječaj za dodjelu sredstava udrugama, zbog kojeg je bila telefonska sjednica 
u 2.mjesecu jer smo morali osnovati Povjerenstvo. 

Prošli vikend smo imali goste iz UNDE, to su Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj, a bili su dva 
dana u Ceriću. 

Danas sam u Vukovaru potpisao Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture 
širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni n+interes za 
ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, zajedno sa 8 Općina i 2 
grada, Vukovarom i Ilokom. Vrijednost se još ne zna, trenutno se radi studije o isplativosti, 
uglavnom iznos od 200.000,00 će se dijeliti na nas 10 po broju stanovnika, a to bi mogli znati 
kroz nekih 15-20 dana. 

I to bi bilo sve u aktualnom satu.“ 

Predsjednik vijeća: „Ako nema pitanja prelazimo na slijedeću točku Dnevnog reda.“ 

 

 

 

 

 



Točka 3. Polugodišnje izvješće Načelnika  
 
Predsjednik vijeća: „Materijale ste dobili, pa ima li vezano uz ovo kakvih pitanja? 
Nema, hvala lijepa.  
Tko je da donesemo Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvješća načelnika za razdoblje od 01. srpnja 
do 31. prosinca 2015. godine?“ 
 

''ZA'' – 13 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

Točka 4. Izvješće o izvršenju Proračuna za 2015. 

Predsjednik vijeća: „ Materijale ste dobili, molim pitanja, rasprava? 

Nema, hvala lijepa. 

Tko je za to da donesemo Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna za 2015.?“  

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 2. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

Točka 5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
  
Predsjednik vijeća: „Materijale ste dobili, otvaram raspravu.“ 
Gospodin Šarić: „ imam ja pitanje, nije vezano baš za ovo ali je za otpad, u Ugovoru sa 
Nevkošem , odvoz glomaznog otpada jel stoji da idu od kuće do kuće?“ 
Načelnik: „Jedan put godišnje se skuplja glomazni otpad.“ 
Gospodin Šarić: „ Zanima jel postoji način da ne moraju ljudi odvozit nego da oni kupe od 
kuće do kuće i da ne ograničavaju koliko otpada stane.“ 
Načelnik: „Kod nas toga nema, evo npr. na groblju je kontejner bio 2 dana i 2. dan su ga 
odvezli isprazniti i vratili.“ 
Predsjednik vijeća: „To se može provjeriti u Ugovor s njima.“ 
 
Predsjednik općinskog vijeća: „Hvala, možemo glasovati.“ 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 

 



Točka 6. Zaključak o prihvaćanju Analize za 2015. i Smjernica za razvoj sustava civilne 
zaštite za razdovlje 2016.-2019. 
Predsjednik vijeća: „Materijale ste dobili, ima li pitanja?“ 

 Nema, hvala lijepa. Molim glasajte.“ 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

Točka 7. Financijsko izvješće Vrtuljka za 2015. godinu 

Predsjednik vijeća: „Gospodo, dobili ste materijale na uvid, izvolite sa pitanjima.“ 

Gospodin Alpeza: „ Nije usko vezano za ovo, ali moj susjed Lesandrić je navodno izabran u 
Upravni odbor i uopće ga ne zovu na sjednice.“ 

Gospodin Kalaica: „ Ja kao predsjednik Upravnog vijeća dužan sam dati odgovor na ovo 
pitanje, radi se o Odboru roditelja ali on je sam sebe predložio, a Upravno vijeće nema 
dostavljen Zapisnik sa sjednice Odbora roditelja te stoga ga nije ni usvojilo kao člana, a nije 
ga ni potvrdilo jer je sam sebe predložio. U Statutu piše da je potrebno da makar 10 roditelja 
potpiše kandidaturu roditelja koji se kandidirao. Mi smo ravnateljici rekli da provede ponovno 
postupak.“ 

Gospodin Srednoselec: „ Ovdje u Izvješću piše naknada vijećnicima 16.000,00 kuna, kojim 
vijećnicima?“ 

Gospodin Kalaica: „Ovjde se radi o članovima Izvršnog tijela.“ 

Gospodin Srednoselec: „Da, ali ne piše tako.“ 

Predsjednik općinskog vijeća: „Vidjet ćemo sa ravnateljicom jel ispravno napisano ili nije pa 
neka ispravi “ 
  
Gospodin Alpeza: „Mislim da su naša djeca prebahata i da previše troše pogledajte samo sve 
ove stavke i koliki su troškovi, ako ovo dopustite dalje, onda svaka čast i Općinskom vijeću i 
HDZ-u, vrtić je u minusu, to je zbilja dno dna.“ 
 
Gospodin Kalaica: „ Ovaj iskazani minus je toliko koliko je, ali imamo višak prihoda iz 2014. 
godine. Isto tako moram reći da vrtić posluje u skladu sa Zakonom, da vrtić nije u minusu.“ 
 
Predsjednik vijeća: „ Ima li još netko za raspravu?  
Prihvaćam ovaj dio jer zaista ne znam jesu li vijećnici ili to izvršno tijelo, iako ravnateljica 
sigurno piše kako bi trebalo pisati. 
Hvala lijepo, molim glasajte.“ 
 
 



''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 4 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
  

 Točka 8. Prijedlog Pravilnika za upis djece u predškolsku ustanovu Vrtuljak 

Predsjednik općinskog vijeća: „Molio bih gospodina Kalaicu da nam malo objasni.“ 
 
Gospodin Kalaica: „Ravnateljica ga je sastavila i vama dostavila na uvid. Naš vrtić je 
popunjen, 12 ih čeka na upis, pravilnik je obuhvatio sve kategorije u skladu sa Zakonom.“ 
Gospodin Šarić: „Radno vrijeme vrtića je jednokratno, a svi znamo da dosta roditelja radi i 
poslije 16 sati, pa je li ikome palo na pamet da naš vrtić uvede i drugu smjenu? Također ima 
djece koja i d hoće upisat se u naš vrtić nemaju mjesta.“ 
Gospodin Kalaica: „ Već smo o tome razgovarali sa ravnateljicom i svjesna je tog problema te 
je rekla da jedna uvijek ostaje duže sa djecom čiji roditelji rade duže.“ 
Gospodin Nedoklan: „ Ja u Pravilniku ne mogu isčitat da djeca sa područja Općine Nuštar 
imaju siguran upis:“ 
Gospodin Milić: „Članak 5.“ 
Gospodin Nedoklan: „Da, piše da imaju prednost ali ne znači da imaju i siguran upis, pa 
mislim da bi to trebalo nadopuniti.“ 
Predsjednik vijeća: „Hvala lijepa. Gospodine Šariću, izvolite.“ 
Gospodin Šarić: „I mene bune članici 5. i 6., znači prednost ima dijete sa prebivalištem u 
Općini Nuštar ali ako se pojavi dijete ratnog invalida iz druge Općine, tko onda ima 
prednost?“ 
Gospodin Nedoklan: „Po ovom Pravilniku ima drugo dijete prednost.“ 
Predsjednik vijeća: „Ako se ne varam dogovoreno je da djeca iz drugih Općina nadoplaćuju 
za vrtić, time je zaštićeno dijete s Općine Nuštar.“ 
Gospodin Šarić: „ To stoji ali u čl.6. piše da dijete branitelja ima izravan upis.“ 
Gospodin Nedoklan: „ Mislim da bi to riješili tako da u čl. 6. se napiše da djeca s Općine 
Nuštar dobiju 10 bodova i tako bi automatski imali izravan upis. A i roditelji se žale da 
njihova djeca moraju ići u Vinkovce u vrtić.“ 
Gospodin Kalaica: „ Da bi dijete moglo dobit vrtić u Vinkovcima i biti sufinancirano od 
Općine mora dobit potvrdu od našeg vrtića da nema mjesta, a mogu vam reći da se te potvrde 
baš i ne traže. 
A što se tiče da nadopune u čl. 6. nema problema, prenijet ću ravnateljici.“  
 
Predsjednik vijeća: „ Tko je za prihvaćanje Pravilnika za upis djece u predškolsku ustanovu 
vrtuljak, uz nadopunu čl.6. da djeca s područja Općine Nuštar imaju izravan upis? Molim, 
glasajte:“ 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 3. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
 



Točka 9.Financijsko izvješće Monosteriuma d.o.o. 
 
Predsjednik Vijeća: „ Materijale ste dobili, otvaram raspravu.“ 
Gospodin Alpeza: „Nije mi jasno jer Izvješće nije potpisano, a praksa je da ga direktori 
potpisuju:“ 
Načelnik: „Izvješće Monosteriuma nije nitko potpisao i nije predano.“ 
Gospodin Alpeza: „Ja mislim da smo raritet u Hrvatskoj, ima svakakvih budalaština ali ovo 
naše je iznimka, imamo direktora koji ne dolazi na posao i još će dobit novac za to, a još 
jedno pitanje – zašto Monosterium i dalje radi sa gotovinom? Novce prima direktor, koji to ne 
smije, zaposlit nekog likvidatora.“ 
 
Gospodin predsjednik: „Financijsko izvješće Monosteriuma d.o.o. za 2015., smo stavili kao 
točku ali dajemo na znanje na prijedlog načelnika 
 

''ZA'' – 10 
''PROTIV'' – 4 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 10.Izvješće o obavljenoj reviziji – Upravljanje i raspolaganje nekretninama 
jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave na području Vukovarsko-
srijemske županije 
 
Predsjednik Vijeća: „ Otvaram raspravu. Zakonska obaveza. 
Molim vas glasajte!“ 
 

''ZA'' – 12 
''PROTIV'' – 2 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 11. Prijedlog Olduke o pravima iz socijalne skrbi 
 
Predsjednik Vijeća: „ Materijale ste dobili, isto je zakonska obaveza. 
Molim vas glasajte!“ 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0. 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Točka 12. Dopis UVDR – na znanje 
 
Predsjednik Vijeća: „ Dopis je stigao i na Predsjednika vijeća i na vijećnike, ja sam kao 
takvog priložio uz materijale ali ovog trenutka neće biti rasprave o tome niti odluku, pa 
možemo na drugome vijeću o tome.“ 
 



 
Točka 13. Prijedlog za prodaju kuće u Ceriću 
 
Predsjednik Vijeća: „ Dobili ste materijale a evo nek nam Načelnik pojasni.“ 
Načelnik: „ Mi smo naslijedili kuću od Kekez Kate, imamo upita za kuću, 4 obitelji su 
zainteresirane da usele. Ako mi njima iznajmimo kuću, dogodi se da ne plate najam a i režije, 
nas terete svi a i novi porez na nekretnine će nas zahvatiti, moje mišljenje je da se trebamo 
rješavat takvih nekretnina. 
Naslijedili smo još jednu kuću od pokojnog Bogadija, kad smo išli na ostavinsku raspravu 
rekli su nam da se ne možemo upisati na dio koji nam propada tko ne prođe procjena pa smo 
angažirali procjenitelja za obje kuće. 
Navodno za tu Bogadijevu kuću, obitelj ima kupca koji rješava kredit. I tvrde da će se prodati 
za nekih 25.000,00 eura. 
Ova druga kuća je procijenjena na nekih 103.000,00 kuna i ako se vijeće složi da se prodaje, 
sljedeći korak je raspisivanje natječaja uz početnu najnižu cijenu tu procijenjenu. 
Moram reći da ima zaloga na kuću, Centar za socijalnu skrb i Elektra – nekih 17.000,00 kuna.  
 
Gospodin Predsjednik: „Čuli ste Načelnika, izvolite.“ 
Gospodin Srednoselec: Ne može li se ta kuća dati nekoj udruzi?“ 
 Načelnik: Sve udruge su namirene, i imaju svoje prostore:“ 
Gospodin Nedoklan: „ MI smo o toj kući pričali više puta u zadnjih 7,8 mjeseci, to je kuća 
male vrijednosti, 45m², završena u obnovi i poslije toga nije ništa rađeno na njoj, i ovoj 
braniteljskoj udruzi iz Cerića je ponuđena ta kuća ali su odbili. Druga ideja je bila da se 
ribičima pokloni ta kuća da to ostane u općinskom vlasništvu ali oni nemaju ambicija i nisu u 
mogućnosti da je sređuju. Najam ne dolazi u obzir, i slažem se sa Hrvojem da se proda.“ 
 
Predsjednik vijeća: „ Molim glasajte za Odluku ali da cijena kuće neće ići ispod procijenjene 
vrijednosti.“ 
 

''ZA'' – 13 
''PROTIV'' – 1 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 15. Odluka o komunalnom redu 
 
Predsjednik Vijeća: „ Imamo ovu Odluku koju ste dobili u materijalima ali je izostavljena u 
dnevnom redu. To je isto zakonska obaveza.“ 
 
Ima li tko što za reći? 
Onda vas molim galsajte.“ 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 . 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 



Gospodin Šarić: „ Ja bih htio nešto za kraj reći, u svoje ime i u ime vijećnika Viktora Dolića 
da ćemo biti nezavisni vijećnici.“ 
 
Predsjednik vijeća: „Mislim da bi trebali to dostaviti napismeno.“ 
 
 
 
 
 
 
Zapisničar 
Katarina Mađarević, mag.iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivica Gilja 
____________________________ ________________________ 
 
 
 
 
 

 


