
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 601-01/18-01/5 
URBROJ: 2188/07-18-01/03 
Nuštar,  31. kolovoza  2018. godine 
 
Temeljem članka 31. stavka 1. Statuta Općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko – srijemske 
županije broj 12/09, 04/13 i 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na 15. sjednici održanoj 31. 
kolovoza 2018. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Nuštar za projekt "Opremanje 

zgrade dječjeg vrtića Vrtuljak u Nuštru i uređenje igrališta i prostora oko vrtića“ 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Nuštar za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave Općine Nuštar unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.u projekt 
"Opremanje zgrade dječjeg vrtića Vrtuljak u Nuštru i uređenje igrališta i prostora oko vrtića“. 
 

Članak 2. 
 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 
7.4.“Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – 
provedba tipa Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.  
 

Članak 3. 
 

Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin 
sastavni dio. 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije, a objavit će se i na oglasnoj ploči i web stranici Općine Nuštar (www.nustar.hr). 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Dario Novak 

 
                                                                                                               



 

 

 

 

 
 
KLASA: 402-08/18-01/74 
URBROJ: 2188/07-18-01/03 
Nuštar, 31. kolovoza 2018. godine 
 
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 12/09, 04/13 i 10/18), a sukladno zamolbi Udruge strijelaca „Pavlovo brdo“ 
Cerić, Općinsko vijeće Općine Nuštar na sjednici održanoj 31. kolovoza 2018. godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o kupnji parkur streljane 

 
I. 
 

Općinsko vijeće predlaže Općinskom načelniku Općine Nuštar kupnju parkur streljane u 
iznosu od 75.000,00 kuna koja će se dati na korištenje Udruzi „Pavlovo brdo“, A. Starčevića 
12, Cerić. 
 

II. 
 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika da donese Odluku o kupnji parkur streljane. 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“. 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Nuštar 
Dario Novak 
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