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Nuštar, 22. prosinca 2016. godine 
 

 
Z A P I S N I K 

sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar 
održane 22. prosinca 2016. godine s početkom u 18,00 sati 

 
 
 
Kontaktirani vijećnici: 

1. Ivica Gilja – predsjednik vijeća 
2. Tomislav Tokić 
3. Dražen Kalaica 
4. Domagoj Marošević 
5. Krunoslav Šarić 
6. Mario Žokvić 
7.  Ivan Milić 
8.  Ivo Milić 
9. Josip Srednoselec 

 10. Zoran Alpeza 
11. Stjepan Lovrić 
12. Viktor Dolić 
13. Željko Sesar 
 

Nisu došli: 
1. Ivan Nedoklan - kasnio 
2. Nedeljko Mudnić – kasnio 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Osim vijećnika sjednici su nazočili:  
 
1. Hrvoje Drinovac – načelnik Općine Nuštar 
2. Drago Mrkonjić – zamjenik načelnika 
2. Josip Ivanković - referent za računovodstveno-financijske poslove 
 
Zapisničar:  Katarina Mađarević, mag. iur 
 
 

Predsjednik Vijeća, g. Ivica Gilja otvara 26. sjednicu:“ Predlaže Dnevni red, uz napomenu da je 
u materijalima stigao Zapisnik sa 24. sjednice ali ga u Dnevnom redu nema, te tražim nadopunu 
Dnevnog reda s točkom Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice. Ima li pitanja?  
Izvoli, Maroševiću:“ 
 
Gospodin Marošević: „Imam prijedlog nadopune Dnevnog reda da se uvrsti točka Izvještaj o 
stanju Monosteriuma, s obzirom da smo dobili sada ovaj Nalog i da u materijalima imamo 
Presudu.“ 
 
Gospodin Lovrić: „Evo u vezi ovog Naloga, datum je 11.4.2016., zanima me što se čekalo toliko 
s tim da i nama bude dostavljeno? Jedva je revizija napravljena, e onda se čekalo godinu dana da 
se bilo što poduzme, dao si otkaz gospodinu Bošnjaku, tu imamo Rješenje da nisi napravio to 
kako treba, ne znam tko te savjetovao ali očito nisi dobro postupio. Otkaz nisi dao uslijed 
revizije nego tek kada te osobno uvrijedio, tebe i tvoju obitelj, i ja sam te javno podržao, i sad 
pred Božić ti nama daješ ovaj nalog koji je star 7 mjeseci. Ne znam jesu li to neka vaša stranačka 
prepucavanja jer ne vidim razlog zašto ovaj Nalog tek sad vidimo, a ovo Rješenje je staro 2 
mjeseca a vi sazivate telefonski sjednicu zbog promjene nekog članka u vezi stipendija, a ovo je 
naš problem koji ne rješavamo. I ovo nije korektno prema nama vijećnicima jer sad kad su 23 
točke na Dnevnom redu među kojima i Proračun, vi nama servirate ovako vruć krompir.“ 
 
Gospodin Alpeza: „Smatram da se to treba uvrstiti u Dnevni red.“ 
 
Predsjednik Vijeća: “ja bih dodao da ste Presudu dobili zbog Proračuna, a što se tiče same 
rasprave o tvrtki Monosterium, dogovoreno je da kad direktor utvrdi stanje koje je zatekao pri 
povratku u firmu imat ćemo samo tematsku sjednicu s njim. A ovaj materijal koji ste sad dobili 
to je nevezano za predmet Presude, i ne znam odakle je sad ona došla jer nije dogovorena za ovo 
Vijeće, ali samo da vam ukratko kažem o čemu se radi... Izvoli Josipe!“ 
 
Gospodin Srednoselec: „ Tematska sjednica je trebala biti odavno, lane u ovo vrijeme si rekao da 
će biti sjednica, i sad ne znam jesi li namjerno izostavio ili si zaboravio staviti točku sa prošle 
sjednice o Senki Šarčević, jer si rekao da će se razmisliti, provjeriti pa da ćemo onda raspraviti i 
odlučiti na ovoj sjednici.“ 
 
Načelnik Drinovac: „ Slaven Bošnjak je dobio otkaz u 7. mjesecu 2014., revizija je rađena 
početkom 2015., znači nije onako kako ste vi rekli!“ 



 
Predsjednik Vijeća: „Nemojte se raspravljati, ovo još nije točka Dnevnog reda. Izvolite, 
gospodine Kalaica.“ 
 
Gospodin Kalaica: „ Rekli ste prije godinu dana da će se održati tematska sjednica i imali smo 
sasvim dovoljno vremena za to, i vjerojatno da smo je odradili ne bi došli u ovu situaciju, jer 
imamo danas toliko materijala da će sigurno biti ova sjednica jako duga i naporna. U svakom 
slučaju podržat ću prijedlog gospodina Maroševića.“ 
 
 
 
 
 
Gospodin Žokvić: „ U ime kluba vijećnika HDZ-a, prije nego što donesemo bilo kakvu odluku o 
nadopuni Dnevnog reda, molio bih naše vijećnike za stanku od 5 min, i rekli ste ima puno točaka 
Dnevnog reda i ne znam sad da bilo kakva odluka i rasprava, ako nismo dosad obavili na zahtjev 
vijećnika, ne ćemo posebno dobit ni na ovoj sjednici niti izmijeniti i ne znam zašto ta tematska 
sjednica ne bi mogla biti za mjesec dana.“ 
 
Predsjednik Vijeća: „ Pauza 10 minuta!“ 
 
Za vrijeme stanke otišli: gospodin Stjepan Lovrić, gospodin Josip Srednoselec i gospodin Zoran 
Apleza. Nakon stanke: 
 
Predsjednik Vijeća: „Gospodo vijećnici, vijećnici Hrvatske demokratske zajednice, zbog 
situacije u  kojoj smo se našli, napuštaju sjednicu vijeća. S materijalima koje imate nastavit ćemo 
dalje u razgovorima, imamo još vremena do isteka zakonskoga roka vezanog za Proračun, jer 
koalicijski partner mijenja mišljenje vezano uz dogovor za Dnevni red.“ 
 
Gospodin Kalaica: „Odredite kada će biti sjednica, tako je po Statutu.“ 
 
Predsjednik: „Ne mogu sada odrediti, praznici su, ali već sutra možete obavijest, računajte 
utorak-srijeda da će biti sjednica. Ja vam se zahvaljujem i još jednom se ispričavam radi 
situacije.“ 
 
 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat  

3. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar 

za 2016. godinu i donošenje Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području 

Općine Nuštar za 2017. godinu 

4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o imenovanju predstavnika 



5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Nuštar za 2016. 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2016. godinu 

7. Prijedlog Proračuna 2017. 

8. Prijedlog Odluke o Proračunu za 2017.godinu  

9. Projekcije proračuna Općine Nuštar za 2018.-2019. godinu 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu 

11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2017. godinu 

14. Prijedlog Odluke o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece 

rane i predškolske dobi 

15.  Socijalni plan Općine Nuštar za 2017. 

16. Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar 2017. 

17. Program javnih potreba u športu Općine Nuštar u 2017. 

18. Program o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu za 

redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Nuštar 

19. Plan rasporeda financijskih sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva s područja 

Općine Nuštar 

20. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH u 2017. 

21. Prijedlog Odluke o financiranju društva Crvenog križa Vinkovci 

22. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije Upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Nuštar 2016.-2021. 

23. Strateški razvojni program Općine Nuštar 2016.-2020. – materijal za upoznavanje 
 

 
 

 
 

Zapisničar 
Katarina Mađarević 
 
_______________________ 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Općine Nuštar 
g. Ivica Gilja 

 
_________________________ 

 


