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KLASA: 008-01/13-02/212-1 

URBROJ: 2188/07-13-02/03 

Nuštar, 27. studeni 2013. godine 

 

 ZAPISNIK 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 27. studenog 2013. godine s početkom u 18,00 sati 

 

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

Klasa: 008-01/13-02/175, Urbroj: 2188/07-13-02/03 od dana 23. listopada 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. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ  

11. IVO MILIĆ 

12. ZORAN ALPEZA 

      13. MARIO ŽOKVIĆ 

      14. IVAN NEDOKLAN 

 

Sjednici nije nazočio: 

      1. STJEPAN LOVRIĆ 

 

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 Krunoslav Šarić, ispred HDSSB-a tražimo da se izbaci 5. točka sa dnevnog reda jer je 

prostor u vlasništvu Općine. 

Gospodin Ivan Nedoklan u ime kluba vijećnika HDZ-a želimo da ta točka ostane na dnevnom redu. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje 2 prijedloga na glasanje. 

Za 1. prijedlog od gospodina Krunoslava Šarića ispred HDSSB-a da se točka dnevnog reda izostavi 

glasalo je: 3 vijećnika. 

Za 2. prijedlog od gospodina Ivana Nedoklana da točka 5. ostane na dnevnom redu glasalo je : 11 

vijećnika. 

2. prijedlog je usvojen većinom glasova. 

 

Gospodin Goran Banožić, sastalo se Povjerenstvo za izbor i imenovanja i mi bi podijelili materijale da 

znate o čem se radi. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje donijelo je odluku kojom traži da se točka koju ste dobili u 

materijalima uvrsti u dnevni red. 

Predsjednik općinskog vijeća, ja kao predsjednik vijeća, dosada obnašajući tu dužnost, apsolutno sam 

uvažavao i poštivao prava svih vijećnika, dužan sam da se tako ponašam i sada i do onog trenutka dok 

budem ili ne budem predsjednik vijeća. Definitivno imam prava da dobijem taj materijal na ruke i ne 

osporavam vama tu mogućnost, ali isto tako ću se držati zakonske procedure i ako ju ne budem 

poštivao evo tu je načelnik da na to reagira. 

 

* HDZ traži stanku od 10 minuta. 

Gospodin Mario Žokvić, ispred kluba vijećnika HDZ-a podržavamo prijedlog Povjerenstva za izbor i 

imenovanja jer želimo provesti proceduru po zakonu, ali ostajemo nazočni na sjednici zbog provedbe 

natječaja o stipendiranju. 

 

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

i nadopuna dao je dnevni red na usvajan je, 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (11 glasova ZA i 3 glasa PROTIV). 

 

Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat, 

3. Donošenje Odluke o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 

4. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

5. Donošenje Odluke o preusmjeravanju zakupnine svim udrugama na području mjesnog odbora 

Cerić od poslovnog prostora IN-Prom u vlasništvu Ivana Nedoklana  

6. Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore 

studentima 

 

TOČKA 1. 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NUŠTAR 

 

Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar. 
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Za zapisnik je glasovalo: 
''ZA'' – 13 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 1 glas. 

 

Zapisnik je usvojen većinom glasova. 

 

 

 

TOČKA 2. 

AKTUALNI SAT 

 
 
Od aktivnosti od prošle sjednice Općinskog vijeća 30.10 održana je koordinacija u županiji gdje smo 
upoznati da se 01.01.2014 ukidaju područja od posebne državne skrbi. Sprema se novi Zakon o 
lokalnoj samoupravi i zakon o financiranju. 
31.10, povodom blagdana Svih svetih polagani su vijenci u sva tri mjesta Općine. 
09.11. u sklopu posjeta RH i ovom dijelu Slavonije u općini Nuštar je boravila delegacija Gradišćanskih 
Hrvata iz Mađarske. Sedamnaestočlana delegacija došla je iz mjesta Vedešin. 
Upoznali su nas sa svojim iskustvima i ponudili pomoć za pripremu i realizaciju projekata EU. 
Dogovoreno je i uplaćeno proširenje vodovodne mreže u Nuštru i Ceriću. Kao što sam i rekao prošli 
put novi zakon o vodama ne dozvoljava nikom osim distributeru da ide u proširenje. 
17.11. imali smo goste iz Orašja koji su išli u kolonu sjećanja za Vukovar te su noćili kod nas u 
Marincima, a 18.11 smo imali goste iz Zadra i Karlovca. 
21.11. obilazak Nuštra sa direktorom Vinkovačke izgradnje i dogovor oko nastavka sanacije 
vodovodne i kanalizacijske mreže u Vidovoj ulici, Bana Jelačića, Kralja Tomislava i Frankopanska. 
21.11. su završeni javni radovi i u tijeku je preseljenje poduzeća MONOSTERIUM u dvorac je rse 
prostorije moraju pripremiti za projekt HET-NET-. 
Završena je sanacija deponije u Marincima, poslani su završni dokumenti u Ministarstvo i vjerojatno 
će doći netko u kontrolu da bi dobili 80% sredstava u povrat. 
Počela je sanacija zgrade udruge Mađara u Marincima. 
U tijeku prekrivanje prostorija na NK Marinci. 
U Ceriću dodijeljena crkvena prostorija udruzi vezilja. 
 
Gospodin Zoran Alpeza, što se tiče vodovoda, oni uzimaju podizvođača. Zašto ne bi dogovorili da se 
uzme naša tvrtka Monosterium. 
Načelnik, podizvođač je Vinkovačka izgradnja i ne daju nam da sami to radimo. 
Gospodin Nedeljko Mudnić, ja bi volio da tvrtka Monosterium to može, ostalo bi dio sredstava u 
općini, ali mi to ne možemo raditi kombinirkom. Nemamo taj kadar ljudi i opreme.  
Zanima me datum kad kreću radovi, vidim da je plaćeno. 
Načelnik, rečeno je da izlaze, imaju zeleno svjetlo, a plaćeno je oko 56.000,00 kn. 
Gospodin Ivan Milić, u Marincima je voda problem, jedino mi nemamo pitku vodu. Kakav je plan? 
Pohvala za igralište, sad su loši uvjeti trebalo bi se što prije zatvoriti. 
Načelnik, mora se bušiti novi bunar i to je predviđeno u proračunu za iduću godinu. Crijep dolazi idući 
tjedan.  
Gospodin Mario Žokvić, kakve su šanse za proširenje socijalnog programa, ima li šanse da Općina 
financira program ako se ukine. 
Načelnik, razgovarao sam s Klarom pa mi je rečeno da Općina nikad nije inicirala produžetak već da 
krene od Ministarstva.  
Gospodin Mario Žokvić, treba se obratit županiji da vidimo što dalje. 
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Gospodin Ivica Gilja, županija je rekla da će oni pokušat, ali bi općina trebala sama prema 
Ministarstvu nešto poduzeti i popratit to dopisom da se vidi koliko ljudi je obuhvaćeno programom. 
Gospodin Goran Banožić, što se tiče vode u Marincima ozbiljnije bi se trebalo pristupiti tome, može li 
se to riješiti rebalansom proračuna. 
Gospodin Ivica Gilja, treba razgovarar s Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom bez obzira na 
političku situaciju i probati dogovorit plaćanje na rate. 
Gospodin Željko Sesar, treba obavijestit zavod za javno zdravstvo da ljudi plaćaju vodu koja nije pitka. 
Gospodin Zoran Alpeza, što se dešava sa Nosteriom? 
Načelnik, uprava nije formirana, u biti ona i dalje postoji nije ni podnijela ostavku jer nikad nisu 
imenovani. 
 
 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU I USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG 

ODJELA 

 
Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 14 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 
Odluka je donesena jednoglasno. 

 
 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA 

 
Općinsko vijeće općine Nuštar donosi Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 12 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 2 glasa. 

 
Odluka je usvojeno većinom glasova. 

 
 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PREUSMJERAVANJU ZAKUPNINE SVIM UDRUGAMA NA 

PODRUČJU MJESNOG ODBORA CERIĆ OD POSLOVNOG PROSTORA IN-PROM U 

VLASNIŠTVU IVANA NEDOKLANA 

 

 
Gospodin Ivan Nedoklan, ispred kluba vijećnika HDZ-a upoznao bih vas o čemu se radi. Radi se o 
prostoru u kojem sam ja u najmu i to je godišnje oko 30.000,00 kuna. Vodeći računa o problemima 
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funkcioniranja udruga na području mjesnog odbora Cerić, pogotovo u sadašnjoj situaciji kad je teško 
naći sponzore.  Na pragu toga smo donijeli odluku da se cjelokupni godišnji najam ravnomjerno 
raspodijeli na sve udruge na području Cerića. To je za njih značajan iznos kako bi kvalitetno nastavili 
djelovali i opstali.Ovu ideju sam iznio na 1. sastanku mjesnog odbora  gdje su bili predstavnici svih 
udruga i načelnik i mislim da bi svaki Cerićanac tu odluku podržao. 
Gospodin Krunoslav Šarić, ispred HDSSB-a smatramo da je to loša ideja i u proračunu je definirano 
koliko ide kojoj udruzi. 
Gospodin Zoran Alpeza, kad bi netko tko je u zakupu zemlje uvjetovao da taj novac ide nekom gdje bi 
bio kraj. 
Gospodin Ivan Nedoklan, taj novac je i dalje na računu Općine i onda bis e raspodijelio. I to bi trebalo 
ograničiti na poslovni prostor. 
Načelnik, taj najam je svakako išao Phoenixu i KUD-u, također i najam od Gere i boškovića ide 
udrugama. 
Gospodin Ivica Gilja, uplata svega je i dalje na račun  Općine to je bit svega. 
Gospodin Zoran Alpeza, nemogu vjerovat da će netko glasati za to. 
Gospodin Krunoslav Šarić, čemu to da ide u medije? 
Gospodin Ivan Nedoklan, to nije prijedlog vlasnika lokala, već HDZ-a i taj prijedlog je prihvaćen na 
mjesnom odboru gdje HDZ nema većinu i gdje su bili predstavnici udruga. 
Gospodin Drago Mrkonjić, na tom novcu ne piše čiji je to novac, ide u proračun Općine. Ranije su se 
od najma 3 udruge financirale. 
Gospodin Zoran Alpeza, imamo proračun i odluku i ako treba dajmo im više novaca, a ne da ispadne 
da pojedinci daju. 
Gospodin Ivan Nedoklan, ne radi se o pojedincu. 
 
Predsjednik općinskog vijeća pravi kratku pauzu. 
Gospodin Ivan Nedoklan se povišenim tonom obraćao vijećnicima HDSSB-a i vijećniku SDP- te su 
nakon pauze vijećnici HDSSB-a su napustili vijećnicu. 
 
Gospodin Ivan Nedoklan, ispričao bih se kolegama iz HDSSB-a i SDP-a ako sam bio grub, ali sam 
emotivan kad je Cerić u pitanju. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasanje uz napomenu da su 2 vijećnika napustila 
sjednicu vijeća s tim da i dalje ovo tijelo može donositi odluke. 
  
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o preusmjeravanju zakupnine svim udrugama na 
području mjesnog odbora Cerić od poslovnog prostora IN-Prom u vlasništvu Ivana Nedoklana 
 

Za Odluku je glasovalo: 
''ZA'' – 11 glasova 

''PROTIV'' – 1 glas 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 
Odluka je usvojeno većinom glasova 

 
 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU I ODOBRAVANJU 

DRUGIH OBLIKA POTPORE STUDENTIMA 
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Nakon rasprave Općinsko vijeće Općine Nuštar je zaključio da dosadašnji Pravilnik o stipendiranju i 
dalje ostaje na snazi uz izmjenu članka 3 koja se odnosi na studente u RH budući da smo sad u 
Europskoj uniji. 
 

Za Zaključak je glasovalo: 
''ZA'' – 12 glasova 

''PROTIV'' – 0 glasova 

''SUZDRŽANI'' – 0 glasova. 

 
Zaključak je donesen jednoglasno. 

 
 

Sjednica je završila s radom u 20,30 sati i snimana je magnetofonom. 

 

 

 

 

 

Predsjednik  

Zapisničar Općinskog vijeća  

Maja Mihaljević Općine Nuštar 

Dražen Kalaica 

 

 

_____________________       __________________ 


