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KLASA: 008-01/19-02/127 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar,  23. prosinca 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 23. prosinca 2019. godine s početkom u 18.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 008-01/19-02/125 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 18. prosinca 2019. godine. 
 
Sjednici su nazočili: 

 
1. DARIO NOVAK 
2. ZDRAVKO SESAR 
3. JOSIP PAP 
4. MATEJ VRSELJA 
5. IVAN ŽEKO - HSLS 
6. DARKO ČULJAK 
7. IVAN MILIĆ 
8. IVICA GILJA 
9. NEDELJKO MUDNIĆ 
10. ANA VIVODA 
11. MARINKO SUTON  
12. KLAUDIJA WILD  
13. TOMISLAV VELIĆ  
14. JOSIP SREDNOSELEC 
15. MARTINA JOZIĆ 

 
Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
   HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
   DRAGO MRKONJIĆ – zamjenik načelnika Općine Nuštar 
   JOSIP IVANKOVIĆ – referent za računovodstveno-financijske poslove 
 
Zapisničar: Maja Matijašević, mag. iur. 
 



 
2 

Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
predsjednik Vijeća spomenuo je predsjedničke izbore na kojima je na području Općine Nuštar izašlo 
2656 glasača iliti 58%, a glasovalo je 2615 iliti 57,99%, nevažećih je 39 listića iliti 1,47%. Apsolutni 
pobjednik na području Općine Nuštar je gosp. Miroslav Škoro sa 1115 glasova, 42%, iza njega ide 
aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sa 866 glasova iliti 32% , te gosp. Milanović Zoran sa 
328 glasova. želimo kandidatima koji su ušli u 2.krug sve najbolje i neka pobijedi onaj koga izabere 
hrvatski narod. Kao i svaka sjednica, pozivam vas na usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Nuštar. 
Gospodin Gilja: evo samo prigovor na zapisnik, kad se već stavlja u javnost, ponavljam, molim vas 
da se stave svi sudionici razgovora u zapisnik. Pogledajte, imate moj odgovor, a nemate osobu i   
pitanje koje meni postavlja, ispadne da odgovaram ne znam kome ili sam sebi. 
Gospodin Novak: primljeno na znanje. 
Gospodin Gilja: ja vas molim, govori se stalno da nema cenzure, ovo je svaki puta slučajnost, previše 
bi bilo da je stalna slučajnost, ako već zapisnik ide u javnost, ono što ste vi većinom izglasali da ide u 
javnost u Glasnik Općine Nuštar da svaki čovjek može to čitati, neka bude korektan i da u zapisniku 
stoji točno što je.  
Gospodin Velić: dijelim mišljenje, mislim da je zapisnik previše osakaćen, da se može krivo shvatiti, 
čitatelj zapisnika koji nije bio na sjednici može staviti u kontekst koji mu trenutno odgovara, mislim 
da nije jasan i nema slijed. 
Pročelnica: kako da zapisnik ima slijed kad vi upadate jedni drugima u riječ, 3 sata skidanja 
zapisnika,  jedan kaže jedno, drugi drugo, ja se ispričavam, skidamo koliko čujemo, ne morate ga 
usvojiti, možemo ga prepraviti, vidjet ćemo što fali.  
Gospođa Wild: ja sam po tom zapisniku ispala da govorim neistinu i neke su riječi stavljene koje 
nisam tako rekla, znam da je to problem skidati, vodila sam zapisnik, ali ih nisam imala na taj način 
nego sam sve zapisivala. Škakljivo je pošto ide u Glasnik, ljudi čitaju, ljudi se hvataju za svaku riječ i 
svako slovo. 
Gospodin Gilja: oprostite, ali ja ne upadam u riječ, uredno se javljam, sačekam svoj red i kažem 
odgovor. Dio koji fali nije dio kad je netko nekome upao u riječ nego fali dio gdje smo mi ovako 
razgovarali javljanjem. I ovaj odgovor je bio čovjeku na pitanje, odnosno, na njegovo stajalište nečega 
i nije bilo prepucavanja. Znam, Majo, da je tebi teško, razumijem o čemu se radi. Ovaj zapisnik izlazi 
u javnost, kako ste vi htjeli svojom većinom. Ne želim ispadati neozbiljan, odgovarati nikome jer 
ispada da govorim nikome na Vijeću, a svi smo bili zajedno i zna se da smo diskusiju imali 
međusobnu i odgovor je išao na diskusiju. Molim vas ako ja kao vijećnik Općine dignem ruku i čekam 
red da drugi ne upadaju i ne komentiraju dok Vi, predsjedniče, ne date riječ da netko odgovori ili Vi 
želite odgovoriti. Hvala lijepo. 
Gospodin Sesar: evo i ovdje isto ispada da sam rekao da se samo iz moje ulice maknu strojevi, a ne 
po čitavom selu. 
Pročelnica: kako je rečeno tako piše. 
Gospodin Sesar: zašto nije građevinski materijal i te stvari? 
Gospodin Gilja: što će reći, ljut si na susjeda, a diskusija je išla potpuno drugačije. Evo, o tome se 
radi, vidite koliko je ozbiljno kad zapisnik izlazi van, a ljudi čitaju pogrešno. 
Načelnik: neću braniti Maju, neću nikoga, ni sebe, znate da je Vijeće bilo u ponedjeljak, materijali su 
išli u srijedu, imali smo samo 1 dan, ako smatrate da zapisnik nije dobar, ne morate ga prihvatiti, 
usvojiti, ići ćemo s novim zapisnikom na idućoj sjednici, ne bi trebalo biti rasprave oko toga što je tko 
rekao, slažem se i sa Ivicom i sa Zdravkom, možda su rekli, ali ne znam, iz ovoga mi vidljivo nije. Ne 
moramo ga podržati, skinut ćemo ga u cijelosti. Znate koji je problem sa skidanjem zapisnika u 
cijelosti, i pije se i šuška se s papirima, upadaju jedan drugome u riječ, nema šanse da zapisničar skine 
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zapisnik od riječi do riječi tako da će uvijek biti ''ja nisam to rekao'', odnosno, ''zašto je to ovako 
napisano''. 
Gospodin Gilja: što se tiče zapisnika, većina vladajuća je donijela ovo da sve ide u medije, odnosno u 
Glasnik, u javnost. Samo upozoravamo ako već radite opširan zapisnik, da ga radite na način kakav je 
bio slijed sjednice jer ljudi kada čitaju,  mi ispadamo neozbiljni s onim rečenim. Govorim o tome da 
ste vi većinom izglasali da to ide opširno i u Glasnik, kad je već tako, onda se potrudite prenijeti kako 
je rečeno da ljudi čitajući ne bi bili zbunjeni. Drugi način za ovo rješenje je da se vrate zapisi na staro 
kako je bilo, idu odluke u javnost, a rasprava ostaje između vijećnika. 
Gospodin Novak: hvala gosp. Gilja, primljeno na znanje, Maja i Ured načelnika će to napraviti još 
bolje, ja se nadam, u budućnosti. 
Gospodin Žeko: u početku sam i ja kritizirao zapisnike jer su bili šturi, međutim, u zadnjih godinu 
dana ja sam sa zapisnikom zadovoljan, ima malih tehničkih grešaka što je normalno, upadamo jedni 
drugima u riječ, ja osobno nisam nikad nikome upao niti ću upasti, to je jedna stvar. Kakav je problem, 
ljudi stavljaju izvršenje proračuna na Facebook, na stranice Općine ili Grada, a da mi ne možemo 
staviti Glasnik Općine Nuštar. Ja sam inzistirao jer starija populacija to ne može na Youtube-u čitati 
nego da oni to pročitaju da vide da radimo. Ako se neka greška dogodi, nije namjerno, vidi se da se 
žena trudi, a na kraju, Majo, drugi žuti karton i Glasniku Općine Nuštar, ovdje na kraju. 
Gospodin Velić: da li se vodi evidencija kako je tko glasovao, poimence?  
Načelnik: ne vodi se evidencija. 
Gospodin Gilja: moram odgovoriti gosp. Žeki, nisam rekao da ne izlazi, ali ako izlazi, neka izlazi 
točno. Što netko smatra sitnicom, mi smatramo vrlo ozbiljno. Hvala! 
Dario Novak: primljeno na znanje. 
 

Predsjednik Vijeća daje zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje: 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 7 

„SUZDRŽANI“ - 0 
 
                                                 Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

Točka 1. Aktualni sat 

Načelnik: pozdravljam sve vijećnike i vijećnice, čestitam stranci čiji je kandidat ušao u 2.krug 
predsjedničkih izbora. Kako je zadnji aktualni sat prošao, izvijestit ću vas što je zadnjih tjedan dana 
bilo. Vratit ćemo se na staro, na negodovanje gospodina Mudnića o kičenju mjesta Cerić, okitili smo 
ponovno Cerić i Marince, mislim da su ionako lijepa dva sela bila još ljepše okičena. Javili smo se na 
Javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini, na 
iznos od 275 tisuća kuna. Prijavili smo za vrtićku opremu, dodijeljenu opremu utrošili bi za 
materijalne izdatke što podrazumijeva troškove hrane, režija, tehničke i didaktičke opreme koje 
nedostaju vrtiću. 100 tisuća kuna bi išlo na tehničku i didaktičku opremu, a ostatak od 175 tisuća bi 
bilo utrošeno na režije i prehranu djece. Svi znamo da je sustav predškolskog obrazovanja prepušten 
isključivo jedinicama lokalne samouprave koja se razlikuju po ekonomskim mogućnostima lokalnih 
zajednica kao i prioritetima u toj sredini koji dovode do velikih regionalnih neujednačenosti u finan- 
ciranju. U suradnji sa školom odradili smo, odnosno, pomogli smo našoj osnovnoj školi da napravi 
božićni sajam u Domu kulture, odradili smo za svu djecu sa područja Općine Nuštar  božićnu 
predstavu, priredili i podijelili paketiće za djecu koja su se odazvala na predstavi. U prošli četvrtak 
dobio sam e-mail na poziv na potpisivanje ugovora kako me gosp. Marinko na prošloj sjednici pitao 
imam li kakvih saznanja, rekao sam da nemam. Dobio sam poziv na potpisivanje ugovora o izgradnji 
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pruge. Ugovor se potpisivao u Vukovaru u Gradskom muzeju. Nisam išao na potpisivanje, ne zato da 
ne podržavam projekt nego nisam htio ići jer mojim odlaskom tamo ispalo bi da ga podržavam. U 
petak ovaj tjedan sazivam tiskovnu konferenciju za novinare kako bi upoznali na problem pruge, 
odnosno mještana tog dijela naselja. To bi bilo u ovih 7 dana. Hvala vam! 

Gospodin Suton: ja sam čuo da je bilo preinaka na samom projektu, treba vidjeti da li su preinake 
vezane za prijelaz, ništa drugo, čuo sam da ima nekih promjena, treba provjeriti. 

Načelnik: ja sam bio prije 3, 4 mjeseca u HŽ-u gdje mi je rečeno da je projekt prošao i da na projektu 
nema nikakvih izmjena. Znači kad smo išli sa županom u Ministarstvo mora, prometa i veza, 
pomoćnik ministra je onda rekao ako je projekt prošao da nema izmjena projekta, ako se jedan zid 
miče iz projekta, projekt pada i nema promjene projekta. Razgovori poslije toga u Županiji su bili ako 
treba idemo na Međunarodni sud, ne smije se dozvoliti da dio naselja Nuštra ostane izoliran. To je 
župan rekao da idemo na Međunarodni sud, ako treba do Strasbourga idemo. Ostalo je na toj priči. U 
četvrtak sam bio pozvan, nisam htio otići. Danas sam poslao pozive novinarima, u petak je tiskovna pa 
ćemo izvijestiti mještane Općine Nuštar što i kako se događalo. 

Gospodin Novak: nema nitko pitanja? Prije nego počnemo sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je 
proračun Općine Nuštar za 2020., molim gospodina Darka Čuljka ispred Odbora za proračun i 
financije da nas izvijesti. 

Gospodin Čuljak: obavljen je sastanak Odbora za proračun i financije dana 23.12. te smo pregledali 
prijedlog Proračuna za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. Uz referenta računovodstva Općine, 
Odbor je suglasan da prijedlog ide na Vijeće i da nemamo nikakvih primjedbi. 

Gospodin Novak: hvala lijepo, gosp. Čuljak, krećemo onda sa točkom 2. Proračun Općine Nuštar za 
2020. godinu, dajem riječ, načelniče. 

Točka 2. Proračun Općine Nuštar za 2020. godinu 

Načelnik: svi znamo kako se prijašnjih godina radio proračun, 70% od proračuna je zadani proračun, 
ovo je samo kozmetički dio gdje smo uvrstili i kapitalna ulaganja i razne aktivnosti, izgradnje 
nerazvrstanih cesta, daljnji projekti za dvorac, projektna dokumentacija za dječji vrtić u Ceriću, 
potpore u poljoprivredi, raznorazna ulaganja, evo vidjet ćete kroz Josipovo izlaganje pa ako bude 
kakvih pitanja, možemo odgovoriti na sve. Proračun je onakav kakav je, 20 milijuna kuna sa 
ulaganjima, mi smo mogli staviti da bude veći, 30 milijuna kuna, pa da pričamo Općina Nuštar ima 
proračun 30 mil. kuna, ali treba 30 mil. kuna izvršiti. Hvala! 

Gospodin Novak: prije nego što počnemo dalje samo bih vam dao jedan amandman pristigao od gosp. 
Žeke, HSLS.  Ima li netko da se javlja za riječ vezano za proračun? Rasprava je otvorena, nemojte 
samo o amandmanu. 

Gospodin Gilja: vezano za proračun, s obzirom da nismo bili u kreiranju proračuna, klub HDZ-a će 
biti suzdržan kod donošenja proračuna. 

Gospodin Velić: nisam veliki stručnjak za proračun, nego ono što sam uspio shvatiti, držim da je kao i 
prošlogodišnji proračun koji nema neku održivost, on je vegetirajući, dakle, plaće djelatnika, nešto 
malo krpanja rupa i nekakvih većih ideja, nije mi dovoljno kreativan, samo to, i zato ga neću 
prihvatiti. Pokušavajući neprihvaćanjem, iako ne vjerujem da će uspjeti, iskoristiti kao instrument da 
se sadašnja vlast makne jer smatram da nije dovoljno dobra. 



 
5 

Gospodin Žeko: mi donosimo Proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, ja vam 
neću govoriti što je proračun i što on donosi, kakav je, mogao bih pričati naširoko i nadugačko, 
međutim, činjenica da prihodovnu stranu ne mogu dirati, međutim, kad sam malo usporedio Plan za 
2019. godinu i Plan za 2020. godinu,  ali kad sam se vratio na II. izmjene i dopune, vidim da je razlika 
oko 3 milijuna kuna. Mislim da Hrvoje dobro kaže, ne treba ga napuhati, ako ga napušeš na jednu 
stranu, moraš staviti stavke da bude na vagi, međutim, što je, tu je. Slažem se s onima i sa gosp. 
Velićem, ali iz te kože ne možemo nigdje. Osnovni naši prihodi su nekih 30 %, 40%, sad ne znam, 
napamet govorim, tako da nemamo puno prostora. Tamo gdje imamo prostora su projekti EU, itd. Kad 
na rashodovnoj strani gledam, i Velić je malo spomenuo, kad bih zbrojio sve ove stavke, znači zadane 
stavke, Upravni odjel, dječji vrtić, Reciklažno dvorište, DVD i sad da ne nabrajam, vama, nama ostaje 
jako malo novaca, ali koliko je deka, ili kako hoćete,  jorgan, toliko se morate pokriti, tu nema druge. 
Mi znamo u kakvoj smo situaciji općenito u našoj Općini, da mi na socijalu trošimo, ne smijem ni reći 
koliki je to iznos, ali je činjenica da smo mi od stipendija, pomoći, itd., mi smo socijalna stranka i ja to 
podržavam. Ono što sam ja naumio i mislio, mislio sam još pričati o tome, ali neću vas puno zamarati, 
ja sam podnio amandman broj 1 na Proračun Općine Nuštar, predlagatelj je načelnik, da vam sad ne 
čitam, vidite o čemu se radi. Dakle, ja sam i prošle godine podnio isti amandman sa gotovo istim 
stavkama. Dakle, skidanjem i stavljanje na ŠRC Dvorac u Nuštru. Mi, gospodo, moramo jedan 
kapitalni projekt izgurati u ovoj godini. Da smo samo u 4 godine, ove sada, moji su amandmani 
milijun i 300, puta 4 godine, to je 5 milijuna i 200, tamo bi za 2021. godinu bio gotov stadion, nego 
stalno nešto kalkuliramo hoćemo, nećemo, ili hoćemo ili nećemo. Da ne govorim o sportskoj dvorani 
koje sam zagovornik, ali evo, mandat je pri kraju, pa neću. Pa evo, da vam ne čitam redom gdje sam 
mislio da se skine jer sa ovih stavki koje sam poskidao i zadnji put, u izvršenju Proračuna za 2019. 
godinu, još je načelnik skinuo od 15 do 70 tisuća kuna sa tih istih stavki,  dakle, bilo je dovoljno da se 
odrade intelektualne usluge, ostale usluge, izgradnja cesta, održavanje cesta, itd. Svaki puta u 
Proračunu,  i o tome sam razmišljao, ali nisam stavio amandman na ovo, imamo jednu stavku gdje se 
kaže, samo malo, tablica 8, subvencija trgovačkim društvima i poljoprivrednim obrtnicima, to 
gospodin Pap stalno spominje, i ja sad ponovo spominjem, mi se moramo odlučiti, hoćemo li tu stavku 
staviti na pola milijuna kuna ili na 300 tisuća kuna, vrijeme je da pokažemo dobru volju, da tim našim 
obrtnicima pokažemo dobru volju da im pomognemo malo. Oni zapošljavaju naše ljude, plaćaju 
porezni prirez našoj Općini, bio sam na vagi, ali odustao sam, dao sam ovaj amandman načelniku da 
se izjasni, pa ćemo vidjeti, ako hoćete da vam čitam, ja ću pročitati, vidim vi ste pročitali sve, hvala 
vam lijepo. 

Gospodin Velić: koliko se sjećam, Vaš amandman prošle godine koji je vrlo sličan, gotovo identičan, 
isto je bio milijun i 300 ili 400 tisuća kuna. Prihvaćanje tog amandmana je bilo uvjetovano za Vaš 
glas, za prihvaćanje Proračuna, je li tako, pa me samo zanima da li je i sada uvjet od Vaše strane, 
zadnji put ste i glasno rekli, javno, da ćete podržati Proračun ukoliko se Vaš amandman prihvati. 

Gospodin Novak: gospodine Velić, to je nebitno što Vi pitate. 

Gospodin Velić: možda je Vama nebitno, meni je bitno, ne želim ništa loše. 

Gospodin Žeko: dakle, što ću ja uvjetovati i kako, ja ću to, Veliću, odlučiti, to je jedna stvar. Zadnji 
put sam 4 amandmana dao, i rekao sam, sad nisam rekao ništa, da li ću glasati ili neću, o tom po tom, 
ali da Vi mene pitate hoću li ja glasati o ovome, dajte molim Vas, nemojte me toliko ponižavati. 

Gospodin Velić: nije mi bila namjera poniziti Vas niti provocirati nego s obzirom da ste vrlo pošteno 
prošli put rekli da je to uvjet, to je za mene vrlo pošteno i korektno od Vas, javno i transparentno, ako 
Vas je pitanje uvrijedilo, ispričavam se, bilo je samo pitanje. 
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Gospodin Žeko: ja nikad Vas, gospodine Velić, nisam pitao hoćete li glasati za ovo ili za ono, kad 
god sam raspravljao o nekoj točki dnevnog reda, ja sam rekao zašto ću glasati za ovo ili zašto neću 
glasati za ovo, a Vas nisam nikad pitao niti mi pada na pamet da pitam, niti bilo koga. Vaše je da 
odlučite hoćete li glasati ili nećete. 

Gospodin Velić: pitam samo da li je uvjet. 

Gospodin Žeko: ja ću odlučiti. 

Gospodin Velić: dobro, u redu. 

Gospodin Novak: prekinite s tom raspravom, gospodin Žeko je rekao svoje, gospodine Velić, 
pokušavate nešto svojim provokacijama, ali nema veze. Izvolite, gospodine Gilja. 

Gospodin Gilja: raspravljamo o amandmanu? Nismo protiv stadiona, čak dapače, stadion treba 
izgraditi, no međutim, što bih se ja sada htio osvrnuti vezano za ovaj amandman, to je da smo svjedoci 
da je neki dan potpisan ugovor za izgradnju pruge Vinkovci-Vukovar. Činjenica je da će se tim 
zatvoriti prijelaz Mlačuge. Mislim da ovog trenutka bi trebalo više usmjeriti novce na područje 
Mlačuga da se riješi prometna infrastruktura jer će biti ogroman problem kad se pruga zatvori. 
Ukoliko ima volje i želje ovdje, a vremena ima, da predlagatelj Proračuna maksimalno da snage da 
usmjeri financije ove godine na Mlačuge da riješi prometni kolaps, HDZ bi u tom slučaju bio spreman 
podržati Proračun. Toliko o amandmanu i što mislim o njemu. Hvala Vam. 

Gospodin Žeko: ja se Vama, predsjedniče, čudim, dozvolite da vijećnik Gilja raspravlja o mom 
amandmanu koji sam ja, nota bene, postavio načelniku Općine. Načelnik donosi Proračun, on odlučuje 
hoće prihvatiti ili ne. Vi ste, gospodine Gilja, bili predsjednik Vijeća, bili ste vijećnik, donačelnik, 
kakva rasprava o amandmanu? Ako načelnik ne prihvati moj amandman, onda ja mogu tražiti 
glasovanje ili ne. Vi niste predlagatelj ni amandmana ni Proračuna. 

Gospodin Gilja: ja se ispričavam, gospodine Žeko, ja sam pitao je li ovo rasprava o amandmanu, 
predsjednik je rekao da jeste, ne znam da li ste pratili ili niste. Ja sam samo raspravio o tome i rekao 
mišljenje o tome, oprostite ako sam Vas uvrijedio što se toga tiče.  

Načelnik traži kratku pauzu 5 minuta. 

Gospodin Novak: nastavljamo dalje sa sjednicom poslije pauze. 

Gospodin Žeko: samo malo da završim, na načelniku je da prihvati ili ne, vi znate da 2021. godine 
slavimo 100 godina Nosterije, bilo bi lijepo da se sljedeće godine jedan dio napravi, a u 2021. godini 
ubaciti u 5.brzinu i odvojiti sredstava, ako treba dignuti neki kredit i to završiti. Hvala lijepo. 

Gospodin Novak: hvala gospodine Žeko, dajem riječ načelniku, da li prihvaćate amandman? 

Načelnik: slažem se s Ivicom Giljom, zatvaranje pruge, trebali bi preusmjeriti sredstva, u više navrata 
sam govorio, bilo je obećanja Hrvatskih cesta da se to riješi, da se potpiše, ići će rekonstrukcija Ulice 
Dvanaest redarstvenika, odnosno kod bunkera, sredit će se sve. Mi smo sada predvidjeli za izgradnju 
cesta 800 tisuća kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta milijun kuna, znači milijun i 800. Gospodin 
Žeko nam svojim amandmanom skida 200 tisuća kuna sa izgradnje, odnosno 300 sa nerazvrstanih 
cesta, ostaje nam milijun i 300 tisuća kuna. Milijun i 300 tisuća kuna sigurno nam neće biti dovoljno 
za izgradnju te infrastrukture na Mlačugama, uz pomoć Hrvatskih cesta, uz pomoć natječaja ako budu 
bili otvoreni da se prijavimo jer idejno rješenje za taj dio Mlačuga, odnosno, samog prelaska imamo, 
kojeg ćemo proslijediti Ministarstvu mora i Županiji, ići ćemo s tim da župan stane uz nas da se to 
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osigura mještanima Općine Nuštar. 2021. godina, 100 godina Nosterije, i da stavimo u 9. brzinu, ne 
možemo završiti taj stadion, ali evo, prihvaćam amandman gospodina Žeke. 

Dario Novak: hvala načelniče, ako nema nitko vezano više ništa za ovu točku, ja bih dao točku na 
glasovanje, Proračun Općine Nuštar za 2020. 

 
 
Točka 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 1 

„SUZDRŽANI“ – 6 
 

Proračun za 2020. godinu je usvojen većinom glasova. 
 

Točka 4. Odluku o utrošku sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH za 2020.godinu 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 1 

„SUZDRŽANI“ – 6 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

 
Točka 5. Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Plan  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 8 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 7 
  

Plan je usvojen većinom glasova. 
 
 
Točka 6. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu za 
redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Nuštar 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 1 

„SUZDRŽANI“ – 0 
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Odluka je usvojena većinom glasova. 
 

 
Točka 7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Program  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 1 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Program je usvojen većinom glasova. 
 

Točka 8. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu  
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Program  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 1 
 

Program je usvojen većinom glasova. 
 
 
Točka 9. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu  
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Program  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 1 
 

Program je usvojen većinom glasova. 
 

Točka 10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Program  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0  
 

Program je usvojen jednoglasno. 
 

Točka 11. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru  za 2020. godinu  

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Program  na glasovanje: 

 
''ZA'' – 14 
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''PROTIV'' – 0 
„SUZDRŽANI“ – 1 

 
Program je usvojen većinom glasova. 

 

Točka 12. Socijalni plan Općine Nuštar za 2020. godinu 

Gospođa Wild: mene zanima ovo, ne znam što je to pomoć za prijevoz umirovljenika do liječnika i 
božićnice za umirovljenike, pohvaljujem što će umirovljenici dobiti, što će ubuduće to biti, međutim, 
mislim da malo nastaje problem s obzirom da se neki umirovljenici vjerojatno moraju odreći te 
božićnice zbog toga što onda gube mogućnost, odnosno, naknade, participacije. Može li se to na 
nekakav drugačiji način, znači, postoji li da isplata ide na nekakav drugačiji model? 

Načelnik: drugog modela nema, drugi model je gotovina, mi ne baratamo sa gotovinom. Svi 
umirovljenici koji su došli ove godine podnijeti zahtjev, neću reći 100%, ali 97% njih je upozoreno na 
to, odnosno, svima smo pogledali iznos mirovine i upoznali smo ih s tim da će imati probleme ako 
dobiju božićnicu da će izgubit, pitali smo prvo plaćaju li, odnosno, s kim žive u kućanstvu, da će 
izgubiti participaciju, neki su odustali, i Vi, Klaudija, ste isto tako podnijeli da odustaje majka Vaša. 
Pomoć prijevoza za umirovljenike, to ima odluka od prije, umirovljenici koji imaju mirovinu do 1500 
kuna imaju pravo na besplatnu autobusnu kartu koja se puni u Poletu. 

Gospođa Wild: mogu se osvrnuti na ovo vezano za božićnice? Da, ja sam povukla za svoju majku 
konkretno, jer sam nakon Vijeća saznala da bi ona na taj način izgubila, tako da mislim da možda nisu 
svi ljudi upoznati, a tu moram priznati, i kad sam pitala nije se znalo jer Maja je meni gledala, znači, 
na Vijeću sam pod pauzom tek saznala da bi majka mogla izgubiti. Mislim da tu možda još ima takvih 
umirovljenika jer 200 kn, konkretno koliko je ona trebala dobiti, je pomoć, ali u odnosu da bi mogla 
platiti 900 kuna godišnje. Tako da ne znam postoji li opcija poklon bon, znam da postoje opcije na 
ruke, ne znam, ako mogu druge ustanove, zašto ne bi moglo. 

Gospodin Ivanković: nije bitan način isplate, bitno je da ja kad ispunim JOPPD obrazac za Poreznu 
upravu, a ja u JOPPD samo napišem šifre, jel on dobio novac na ruke ili ga je dobio na tekući račun, 
žiro račun, ali je on dobio tih 200, 300, 500 kuna, tako da, način isplate nije bitan, bitno je to JOPPD 
obrazac, a JOPPD obrazac da ne podnosim u Poreznu upravu, morala bi glasiti odluka da svi 
umirovljenici dobivaju 200 kn božićnice, znači svi, kao što su naknade za novorođeno dijete, one se ne 
podnose u Poreznu sa JOPPD obrascem zato što je odluka da svi imaju pravo. 

Gospodin Čuljak: treba donijeti odluku 300 kuna da bude svima božićnica. 

Načelnik: tko će to isplatiti, znači svi umirovljenici. 

Gospodin Mrkonjić: za ilustraciju, ono kad smo donosili za ovu godinu, otprilike pedesetak tisuća 
kuna je isplaćeno ove godine, znači predvidjeli smo 150, vjerojatno bi se proširio taj krug, možda i do 
2 i pol tisuće za sljedeću godinu s obzirom na rast plaća. Ovo nam je bila ogledna godina i 100 tisuća 
kuna imamo sada više pa ćemo vidjeti tijekom godine naći model po kojem bi se i proširio krug i 
eventualno povećali iznosi, nema razloga da se taj predviđeni novac ne isplati, ali u hodu ćemo naći 
model koji će biti najpovoljniji za tu populaciju. 

Gospodin Gilja: odmah se ispričavam ako griješim, bio je aktualni sat, nisam Socijalni plan, imao 
sam pitanje, nisam znao gdje pa sam ga ostavio za Socijalni plan, da znaš o čemu se radi. Javio mi se 
Božo Matanović s kraja sela, njemu je majka operirana od raka i koliko on meni navodi ovdje da je bio 
u razgovoru s načelnikom Općine Nuštar i da je načelnik rekao da se ne može pomoći obitelji, da to 
Vijeće donosi odluku. Pa evo, je li pitanje pod ovom točkom ispravno ili ne, molim Hrvoje za 
odgovor, ako se ne varam, mislim da si govorio nešto za tu obitelj, jesi li, na Vijeću? 

Načelnik: ne znam jesam li, Božina majka je bila u projektu ''Zaželi'', projekt ''Zaželi'', ne znam koliko 
ste upoznati, možda će me gospodin Velić razumit, žena iz projekta dolazila je svakodnevno kod 
Bože, Božo je bio toliko neugodan prema toj gospođi koja je dolazila tamo, zahtijevao je da neke 
stvari odrađuje, žena je dolazila ovamo u Općinu kod voditeljice projekta i plakala je. Ne znam što bih 
rekao, baka je onda završila u bolnici, ima tumor i kada je završila u bolnici, ta gospođa je uzela drugu 
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korisnicu, odnosno, djevojke iz projekta su se požalile Centru za socijalnu skrb jer mi svakog 
korisnika kojeg dobijemo, idemo na odobrenje u Centar za socijalnu skrb, požalile su se Centru, one 
su došle na uvid, i na sve to činjenje Božino, Centar za socijalnu skrb je rekao da se više ne mora 
odlaziti tamo. 

Gospodin Gilja: ne sumnjam ja da se želi pomoći ili ne želi, htio sam samo reći, naime, postoji 
institut jednokratne novčane pomoći ispred Općine, znači načelnik ga dodjeljuje, Vijeće nema s time 
ništa, ne znam o čemu se radi. 

Načelnik: nije on to tražio, on je tražio ženu koja bi svakodnevno brinula o njegovoj majci. 

Gospodin Gilja: to je sad nešto drugo, ali ako su u pitanju financije onda bi bilo u redu, pomozite tu 
jednokratnu pomoć, pa nemojte da ispadne da smo mi vijećnici protiv ili ne znam ni ja što. Hvala, 
samo toliko. 

Gospodin Velić: ja sam zadnji puta zamolio pa mi bilo obećano da će biti napravljeno, umetnuto, s 
obzirom da su Socijalnim planom Općine Nuštar predviđene i marginalizirane socijalne skupine skoro 
sve, dakle, od siromašnih, umirovljenici, novorođenčad, školarci..., nema osoba s invaliditetom pa bih 
ja tražio da se stavi i ta kategorija iako se oni mogu staviti u jednokratnu pomoć i ne znam što, ali ako 
pretpostavimo, predvidimo mogućnost prilagodbe prostora, barem arhitektonske, možda za javne, 
privatne ili pomoć, sigurno će biti ili će možda onda da ima i u tom dokumentu pravo nas pozvati. 
Mislim da bi to bilo sasvim ok, prilagodba prostora za osobe s invaliditetom ili pomoć za osobe s 
invaliditetom.  
Pročelnica: ako se sjećate ranije, ovaj Socijalni plan, što je planirano i koliko novaca će otići na 
socijalu u 2020., ne znam točno što je navedeno, ali u Socijalnom planu kad smo donosili, ja sam na 
Vašu inicijativu promijenila i tamo stoji članak. 

Gospodin Velić: nisam rekao da Vi to niste, i onda sam reagirao pa i sad reagiram da i ovdje bude, 
odnosno, bilo bi dobro ako je to već gotova stvar, možda za i ubuduće ako je to sad nemoguće 
mijenjati, da i osobe s invaliditetom  jer tu prilagodbu ne bismo trebali zanemariti.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Socijalni plan  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 1 
 

Socijalni plan je usvojen većinom glasova. 
 
 
Točka 13. Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 

 
Točka 14. Analiza stanja sustava civilne zaštite 
 
Gospodin Mrkonjić: uvijek uz donošenje Proračuna obveza je da se napravi analiza stanja u 2019. i 
da se donese godišnji plan sustava civilne zaštite za 2020. Iz ovoga svega može se vidjeti plan za 
2020. pa je nekih 20 plus 20 tisuća kuna povećan budžet za ažuriranje i za izradu novih dokumenata, 
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radi se nova procjena ugroženosti i formiraju se, kako je ono na predzadnjoj sjednici donešena odluka 
novi timovi, znači smanjujemo sa 45 na 18 članova, otprilike to znači ono što je za vatrogasce, to je 
stožerna naša udruga koja će nas braniti u slučaju ugroze, a civilna zaštita, odnosno, ova dva tima je 
nešto što će biti spremno. Vjerojatno će možda s rebalansom kad se ustroji to, nešto malo opremanja i 
zasad oni imaju samo prsluke, šilterice, majice, a intencija je da se nešto značajnije okrene, odnosno, 
obilježi, ali to ćemo vidjeti kad formiramo i ako bude tako.  
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Analizu stanja na glasovanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Analiza stanja je usvojena jednoglasno. 
 
Točka 15. Godišnji plan razvoja sustava CZ 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Godišnji plan na glasovanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Godišnji plan je usvojena jednoglasno. 
 

 
Točka 16. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Nuštar za 2020. godinu 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 14 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 1 
 

Odluka je usvojena većinom glasova. 
 
Točka 17. Odluka o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu 
Općine Nuštar 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Točka 18. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Nuštar 
 
Gospodin Novak: gospođa Popović, bivša gospođa Kozina, bila je vijećnica do nedavno i prva 
potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Nuštar te je sada mjesto potpredsjednika Vijeća upražnjeno 
pa imamo točku i izabrao bih potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar. U dobroj vjeri, to bih 
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mjesto ponudio HDZ-u pošto ima najveći broj članova u Vijeću, na vama je ako ste za da date 
potpredsjednika u ime HDZ-a. Uzmite si stanku ako trebate. 
 
Gospodin Gilja: trebamo stanku najmanje 5 minuta. 
 
Nakon stanke. 
 
Gospodin Gilja: s obzirom u znak dobre političke volje, i kuloare i priče da smo destruktivni u radu. 
Klub vijećnika HDZ-a je u kratkoj pauzi pristao da mene predložimo kao 1. potpredsjednika. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 15 
''PROTIV'' – 0 

„SUZDRŽANI“ – 0 
 

Prijedlog je usvojen jednoglasno. 
 

Gospodin Gilja: samo da napomenem da ovo nije koalicijski dogovor. 
 

Sjednica je završila u 19.19 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 i Glasniku Općine Nuštar. 
 
 
Zapisničar 
Maja Matijašević, mag. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dario Novak 
 

_____________________                                                                                    ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


