
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 363-01/19-01/5 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 16. prosinac 2019. godine 
 
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 31. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine 
temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 
broj  94/13., 73/17. i 14/19.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom 
(„Narodne novine“, broj 50/17. i 84/19:), i članka 31. Statuta Općine Nuštar (Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije br. 10/18) d o n o s i  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Nuštar 

 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nuštar (Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) u članku 1. stavku 1. podstavak 13. mijenja se i 
glasi: 
 
„- odredbe o načinu izračuna i određivanja cijene, te iznos obvezne minimalne javne usluge za 
korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i potkategorije korisnika 
koji nisu kućanstvo“. 
 

Članak 2. 
 
Iza članka 3. dodaje se novi podnaslov i novi članak 3.a koji glase: 
 
„Kategorije korisnika javne usluge 
 
Članak 3.a 
 
Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom razvrstavaju se u kategoriju: 

- korisnika kućanstvo 
- korisnika koji nije kućanstvo 



Korisnik iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nekretninu 
koristi trajno ili povremeno u svrhu stanovanja (npr. vlasnici stanova, kuća, nekretnina za 
odmor). 
  
Korisnik iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u 
kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti. 
 
Korisnik iz stavka 3. ovoga članka razvrstava se u sedam potkategorija, kako slijedi:  
 
Potkategorija Djelatnost koja se obavlja u nekretnini odnosno posebnom dijelu 

nekretnine 
I. Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne 

bolnice, ambulante, domovi za starije osobe, ustanove socijalne skrbi i 
druge slične djelatnosti 

II. Ova potkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim 
točkama (na primjer: uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori 
državne uprave, županijske i lokalne samouprave, sudova, agencija, 
pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, 
odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na 
sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, 
galerije, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i 
obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i 
duhanskih proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski salon, brijač, 
kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, 
bravar, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge slične 
obrtne djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te 
druge slične djelatnosti) 

III. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost bez pružanja usluge smještaja ali uz pripremu i/ili posluživanje 
hrane (na primjer: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, 
pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze prehrane, 
kavana, pivnica, buffet, kantina, pub, krčma, caffe, bar, konoba, klet, 
kušaonica, pripremnica obroka-catering, objekt jednostavnih usluga u 
kiosku i slično) te tržnica, benzinska postaja, trgovački centar i druge 
slične djelatnosti 

IV. Korisnici (pravne i fizičke osobe) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost 
bez pružanja usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na 
primjer: caffe bar, noćni klub, disco klub i slično) te klub za zabavu na 
otvorenom, organizator javnih manifestacija, mesnica, ribarnica, 
prodavaonica mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinska postaja, 
supermarket, trgovina prehrambenom robom, trgovački centar i druge 
slične djelatnosti 

V.  Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba 
- građanin koji iznajmljuje sobu/apartman/kuću za odmor i slično) 

VI. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost i pružaju usluge smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i 
slično) 

VII. Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračne luke i druge slične 
djelatnosti 

 



Članak 3. 
 

Članak 13. stavak 5 se mijenja i glasi: 
„Reciklažno dvorište Općine Nuštar započelo je s radom 01. kolovoza 2019. godine u Nuštru 
u Ulici brdo 3.“ 
 

Članak 4. 
 

Naslov iznad članka 25. mijenja se i glasi: 
 
„Način izračuna i određivanja cijene, te iznos obvezne minimalne javne usluge za 
korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju  korisnika kućanstvo i potkategorije 
korisnika koji nisu kućanstvo“ 
 

Članak 5. 
 
 U članku 25. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
 „Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove nabave i održavanja 
opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada (osim troškova zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada), troškove nastale radom 
reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i 
vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.“ 
 
Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6., 7. i 8.  koji glase:  
 
„Cijena obvezne minimalne javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području 
Općine Nuštar za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo određuje 
se u mjesečnom iznosu od 34,54 kuna (s PDV-om). 
 
Cijena obvezne minimalne javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području 
Općine Nuštar za korisnike javne usluge razvrstane u potkategorije korisnika koji nisu 
kućanstvo određuje se za pojedinu potkategoriju korisnika u mjesečnom iznosu, kako slijedi: 

I. 34,54 kuna (s PDV-om) 
II. 34,54 kuna (s PDV-om) 
III. 34,54 kuna (s PDV-om) 
IV. 34,54 kuna (s PDV-om) 
V. 34,54 kuna (s PDV-om) 
VI. 34,54 kuna (s PDV-om) 
VII. 34,54 kuna (s PDV-om) 

 
Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju korisnika 
kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati  samo cijenu 
obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. 
 
Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u više potkategorija korisnika 
koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne 
usluge.“ 
 
Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:  



 
„Davatelj javne usluge dužan je na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem 
kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen 
sukladno propisu koji uređuje porez na dodanu vrijednost.“ 
 
 

Članak 6. 
U članku 28. stavku 1.: 

- u podstavku 1. riječi „1.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „400,00 kuna“ 
- u podstavku 2. riječi „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „300,00 kuna“ 
- u podstavku 3. riječi „300,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „200,00 kuna“ 
- u podstavku 4. riječi „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „300,00 kuna“ 
- u podstavku 5. riječi „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „300,00 kuna“ 
- u podstavku 9. riječi „2.500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „400,00 kuna“ 
- u podstavku 12. riječi „1.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „400,00 kuna“ 
- u podstavku 13. riječi „1.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „400,00 kuna“. 

 
Članak 7. 

 
U Prilogu 1. Opći uvjeti ugovora s korisnicima mijenja se članak 5 stavak 2 i glasi: 
„Općina Nuštar je osigurala korisnicima usluge svakodnevno korištenje vlastitog reciklažnog 
dvorišta u Nuštru, u Ulici brdo 3, sukladno radnom vremenu objavljenom na mrežnoj stranici 
reciklažnog dvorišta i Općine Nuštar.“ 
 

 
Članak 8. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije osim članka 4. ove Odluke koji stupa na snagu 1. veljače 2020. godine. 
           
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Dario Novak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 325-01/19-01/7 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 16. prosinac 2019. godine 
 
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije“ broj 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar, na 31. sjednici održanoj dana 16. 
prosinca 2019. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga  

Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 
 

Članak 1. 
 
Općinsko vijeće Općine Nuštar ovom  Odlukom ne daje suglasnost na Odluku o cijeni vodnih 
usluga Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije koja se odnosi na cijenu vodne usluge crpljenja i 
odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama. 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se u ''Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 402-10/19-01/3 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 16. prosinac 2019. godine 
 
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije“ broj 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar, na 31. sjednici održanoj dana 16. 
prosinca 2019. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju zajma tvrtki Monosterium d.o.o. 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju zajma tvrtki Monosterium d.o.o. u iznosu od 
305.000,00 kuna. 

Članak 2. 
 

Za provođenje ove Odluke i sklapanje ugovora o zajmu ovlašćuje se načelnik. Ugovor o 
zajmu sklopit će se na određeni period uz kamatnu stopu predviđenu ugovorom. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se u ''Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 320-12/19-01/1 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 16. prosinac 2019. godine 
 
 
Temeljem čl.14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 
16/19) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 
broj 10/18 ), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 31. sjednici održanoj 16. prosinca 
2019. godine, donosi: 
 

ODLUKU 
O imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

na području Općine Nuštar 
 

Članak 1. 
U povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se: 
 

1. Maja Matijašević, predsjednik 
2. Drago Mrkonjić član 
3. Ana Vivoda, član 

 
Članak 2. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine 

odnosno grada 
2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta 
3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu 
4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima 
5. prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu 
6. izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih 
županijskom povjerenstvu putem Registra šteta 

7. surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga Zakona 
8. donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 
9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvima 
 

Članak 3. 
Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 godine. 



Članak 4. 
Sredstva za rad povjerenstva osiguravaju se u proračunu Općine Nuštar. 
 

Članak 5. 
Članovi povjerenstva su se u svome radu dužni držati Zakona o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. 
 

Članak 6. 
Donošenjem Ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Službeni vjesnik br. 12/17 od 21. rujna 2017. 
godine). 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                          
Dario Novak 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 406-01/19-01/14 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 16. prosinac 2019. godine 
 
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije“ broj 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar, na 31. sjednici održanoj dana 16. 
prosinca 2019. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o otkupu čestice k.č.br 770/11 k.o. Marinci 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće donosi Odluku o otkupu čestice k.č.br 770 k.o. Marinci, oznaka zemljišta Put 
Surduci površine 809 m2, u iznosu od 17.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 

Za provođenje ove Odluke i sklapanje kupoprodajnog ugovora ovlašćuje se načelnik. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se u ''Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 406-01/19-01/15 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 16. prosinac 2019. godine 
 
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije“ broj 10/18), i  članka 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine 
Nuštar ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 04/19) Općinsko vijeće Općine 
Nuštar, na 31. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o prodaji k.č.br. 441  k.o. Cerić putem javnog natječaja 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće donosi Odluku o prodaji k.č.br. 441  k.o. Cerić putem javnog natječaja. 
 

Članak 2. 
 

Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se načelnik. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se u ''Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 320-12/19-01/2 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 16. prosinac 2019. godine 
 
 
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 31. Statuta Općine Nuštar ("Službeni 
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br.10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 
31. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2019. godine donijelo je slijedeću 
 
 

ODLUKU 
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

za Općinu Nuštar za 2020.godinu 
 
 
 

I. 
 
Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Nuštar za 2020.godinu 
(u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradila tvrtka IN Konzalting d.o.o., Slavonski Brod u 
suradnji s Općinom Nuštar. 
 

II. 
 

Plan iz točke I. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio, ali nije predmet 
objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 

III. 
  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije, a objaviti će se i na web stranici Općine Nuštar 
(www.nustar.hr). 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 

 

http://www.nustar.hr/
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