
 
 
KLASA: 400-06/19-01/3 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
 
 Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine RH“  br. 
68/18, 110/18.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Nuštar za 2018. godinu 
 

Članak 1. 
 Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
kako slijedi:  
 
 1. Za građenje javnih površina 
 - odrađena je sanacija pješačkih nogostupa u svim naseljima Općine Nuštar za što su 
utrošena sredstva u iznosu od 312.123,00 kuna. Sredstva su izdvojena iz redovnih prihoda 
Proračuna te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu. 
 
2. Ceste 

- asfaltirana je ulica Kralja Tomislava u Nuštru u iznosu od 1.161.616,28 kuna. 
 

Članak 2. 
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KLASA: 363-05/19-02/2 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 
 Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine RH“  br. 
68/18, 110/18.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj  23. sjednici održanoj 
dana  29. ožujka 2019. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2018. godinu, KLASA: 400-06/19-01/3, 
UR.BROJ: 2188/07-19-01/05 od  15. ožujka  2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                    Dario Novak 
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KLASA: 351-04/19-01/1 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 
Nuštar, 19. ožujka 2019. godine 
 
 
  Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13, 73/17, 14/19) i članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, broj 10/18), Općinski načelnik Općine Nuštar podnosi Općinskom vijeću  

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

NA PODRUČJU OPĆINE NUŠTAR ZA 2018. GODINU 
 
 
Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske odnosno članku 21. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' br. 94/13, 73/17 i 14/19), Općina Nuštar kao jedinica 
lokalne samouprave bila je u obvezi izraditi Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Nuštar za 
šestogodišnje razdoblje. Plan gospodarenja otpadom usvojilo je Općinsko vijeće Općine Nuštar na 
svojoj 10. sjednici, dana 16. svibnja 2018. godine (KLASA: 351-01/18-02/9, URBROJ: 2188/07-18-
02/03), te je isti objavljen u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije.  
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, za prijedlog Plana je ishođena 
prethodna suglasnost Vukovarsko-srijemske županije, proveden je postupak javnog savjetovanja, kao i 
postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene. Po okončanju svih navedenih postupaka 
ishođena je suglasnost županije na Plan gospodarenja otpadom Općine Nuštar za razdoblje od 2018. 
do 2024. godine. 
 
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Nuštar osnovni je dokument o gospodarenju otpadom za 
razdoblje od 2018. do 2024. godine, i usklađen je sa Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05), 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 03/17), Nacionalnom strategijom zaštite 
okoliša (NN 46/02), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 20/17), Odlukom o 
implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine 
(Vlada RH 25.05.2017.) kao i programima zaštite okoliša.  
 
Plan gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 
14/19) sadržava sljedeće cjeline: 

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne 
samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva, 

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju 
komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu 
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući 

izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, 
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) 
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komunalnog otpada, 
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja 

otpadom, 
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.  

 
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Nuštar ima ključnu ulogu u uspostavi održivog sustava 
gospodarenja otpadom na području Općine, a u skladu s obvezama i smjernicama iz nacionalne 
zakonske regulative, europskih direktiva, te državnih i lokalnih planskih dokumenata.   
 
Naselja u sastavu Općine Nuštar uključena su u sustav organiziranog prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada putem ugovora o koncesiji koje je 
u nadležnosti komunalnog poduzeća NEVKOŠ d.o.o. iz Vinkovaca. Prikupljeni miješani komunalni 
otpad s područja Općine Nuštar odvozi se na odlagalište komunalnog otpada „Petrovačka dola“ u 
Vukovaru. Miješani komunalni otpad se iz kućanstava prikuplja u plastičnim spremnicima od 120 i 240 
l, uz mogućnost dodatnog odvoza otpada u plastičnim vrećicama koncesionara zapremine 80 i 120 l. 
 
Sukladno odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), Općina Nuštar 
je tijekom 2018. godine u suradnji s pružateljem javne usluge (Nevkoš d.o.o.) donijela 
„Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog 
otpada“ koji se primjenjuje od 01.10.2018. godine. 
 
CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE 
  

1. cijena obavezne minimalne javne usluge 
  

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA 
spremnik 120 litara 34,54 kn 
spremnik 240 litara 34,54 kn 

  
2. cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri : 0,034 kn / L! 

  
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA 
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,08 kn 
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,16 kn 

  
*cijene su izražene s PDV-om. 
  
  
OSTALE CIJENE POVEZANE S  JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE 
  
OPIS USLUGE CIJENA 
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,33 kn 
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 9,04 kn 
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn 
  
*cijene su izražene s PDV-om. 
 
Tijekom 2018. godine s područja Općine Nuštar pružatelj javne usluge (Nevkoš d.o.o.) je ukupno 
prikupio 908.399,50 kilograma miješanog komunalnog otpada (KB 20 03 01): 

• Nuštar  673.894,00 kg 
• Cerić  154.811,00 kg 
• Marinci    79.694,50 kg 
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Kod razmatranja količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada važno je iste sagledati u 
kontekstu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Uredbom je predviđeno uvođenje 
poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada na način da će Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost do kraja tekuće godine za prethodnu godinu izračunati i jedinicama 
lokalne samouprave dostaviti iznos poticajne naknade za količine miješanog komunalnog otpada koje 
prekoračuju dopuštenu količinu za predmetnu godinu. Iznos poticajne naknade za smanjenje količine 
miješanog komunalnog otpada izračunavati će se prema sljedećoj formuli: 

N=J x m 
Pri čemu je: 

• N – iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada izražen u 
kunama 

• J – jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, izražena u kunama 
po toni 

• m – masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje dopuštenu količinu 
određenu graničnom količinom miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini, izražena 
u tonama. 

 
Jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada iznosi za 2018. godinu 100,00 
kn po toni miješanog komunalnog otpada koji prekoračuje dopuštenu količinu, koja za 2018. godinu za 
općinu Nuštar iznosi 699 tona. 
 
Pored miješanog komunalnog otpada, pružatelj javne usluge (Nevkoš d.o.o.) s područja općine Nuštar 
jednom godišnje preuzima glomazni otpad i preuzima reciklabilni otpad (papir, staklo, plastika) koji se 
prikuplja na kućnom pragu i na zelenih otocima postavljenim na području općine.  
Općina Nuštar je do sada na svom području izvršila postavljanje sedam zelenih otoka (četiri u naselju 
Nuštar, dva u naselju Cerić i jedan u naselju Marinci) koji su opremljeni sa po tri spremnika kapaciteta 
1.100 l za prikupljanje: otpadnog papira, stakla i plastike.    
Na taj način, tijekom 2018. godine s područja općine Nuštar prikupljene su slijedeće vrste i količine 
otpada: 

• KB 15 01 02 Ambalaža od plastike 10.070 kg (2.960 kg Cerić, 7.110 kg Nuštar) 
• KB 15 01 07 Staklena ambalaža  13.160 kg (Nuštar) 
• KB 17 09 04 Građevinski otpad  10.530 kg (Nuštar) 
• KB 20 01 01 Papir i karton 95.718 kg (21.010 kg Cerić, 74.160 kg Nuštar, 548 kg 

Marinci) 
• KB 20 03 07 Glomazni otpad  910 kg (Nuštar) 

 
Tijekom 2018. godine pružatelj javne usluge (Nevkoš d.o.o.) je stanovnicima općine Nuštar pružao 
uslugu mobilne jedinice (mobilnog reciklažnog dvorišta) na način da je ista po jedan dan u mjesecu 
postavljena u svim naseljima općine Nuštar. Na prostoru mobilne jedinice stanovništvo je u mogućnosti 
bez naknade odložiti sve vrste otpada propisane Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 
117/17). Tijekom 2018. godine prikupljene su slijedeće vrste i količine otpada po naseljima općine: 
 

NASELJE KLJUČNI BR. 
OTPADA NAZIV OTPADA KG 

CERIĆ 13-02-05 OTPADNO MOTORNO ULJE 11,00 
CERIĆ 15-01-02 AMBALAŽA OD PLASTIKE 260,00 
CERIĆ 15-01-07 STAKLENA AMBALAŽA 255,00 
CERIĆ 15-01-10 AMBALAŽA OPASNE TVARI 16,00 
CERIĆ 20-01-01 PAPIR I KARTON 395,00 
CERIĆ 20-01-19 PESTICIDI 4,00 
CERIĆ 20-01-21 FLUO. CIJEVI 3,00 
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CERIĆ 20-01-25 JESTIVO ULJE 5,00 
CERIĆ 20-01-32 LIJEKOVI 1,85 
CERIĆ 20-01-35 EL. OTPAD 490,00 
CERIĆ 20-01-40 ŽELJEZO 170,00 
MARINCI 13-02-05 OTPADNO MOTORNO ULJE 5,00 
MARINCI 15-01-02 AMBALAŽA OD PLASTIKE 290,00 
MARINCI 15-01-07 STAKLENA AMBALAŽA 245,00 
MARINCI 15-01-10 AMBALAŽA OPASNE TVARI 7,00 
MARINCI 20-01-01 PAPIR I KARTON 385,00 
MARINCI 20-01-19 PESTICIDI 3,00 
MARINCI 20-01-21 FLUO. CIJEVI 3,00 
MARINCI 20-01-25 JESTIVO ULJE 17,00 
MARINCI 20-01-32 LIJEKOVI 0,95 
MARINCI 20-01-35 EL. OTPAD 335,00 
MARINCI 20-01-40 ŽELJEZO 200,00 
NUŠTAR 13-02-05 OTPADNO MOTORNO ULJE 11,00 
NUŠTAR 15-01-02 AMBALAŽA OD PLASTIKE 345,00 
NUŠTAR 15-01-07 STAKLENA AMBALAŽA 395,00 
NUŠTAR 15-01-10 AMBALAŽA OPASNE TVARI 13,00 
NUŠTAR 20-01-01 PAPIR I KARTON 525,00 
NUŠTAR 20-01-19 NUŠTAR 2,00 
NUŠTAR 20-01-21 FLUO. CIJEVI 2,00 
NUŠTAR 20-01-25 JESTIVO ULJE 9,00 
NUŠTAR 20-01-32 LIJEKOVI 1,55 
NUŠTAR 20-01-35 EL. OTPAD 435,00 
NUŠTAR 20-01-40 ŽELJEZO 485,00 

 
Ukupno je putem mobilne jedinice s područja općine Nuštar tijekom 2018. godine prikupljeno 5.325,35 
kilograma otpada. 
 
Sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' br. 94/13, 73/17 i 
14/19.), Općina Nuštar je na svom području dužna stanovništvu osigurati uslugu reciklažnog dvorišta. 
Temeljem zakonske obveze, Općina Nuštar je u siječnju 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i 
energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila „Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 
2014.-2020. za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Nuštar“ (Referentni broj Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0046). Ugovorom je osigurano 85%-tno bespovratno 
sufinanciranje izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta općine Nuštar do maksimalnog iznosa od 
3.289.569,85 kn.  
Reciklažno dvorište će biti izgrađeno na k.č.br. 1674 u k.o. Nuštar (ukupne površine 4.781 m2) i 
stanovništvu će pružiti mogućnost da svakodnevno mogu doći i na prostoru reciklažnog dvorišta 
odložiti sve vrste otpada propisane Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). 
Dovršetak izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta i otvaranje za korisnike planirano je za 2019. 
godinu, a u sklopu izgradnje općina će tijekom 2019. godine za stanovništvo održati  tri informativno-
edukativne radionice na kojima će biti predstavljen model funkcioniranja reciklažnog dvorišta i njegova 
važnost u ukupnom sustava gospodarenja otpadom. 
 
Općina Nuštar je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u lipnju 2018. godine sklopila 
„Ugovor br. 2018/001298 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“ (KLASA: 351-04/18-
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58/268, URBROJ:_ 563-02-2/146-18-2, Zagreb, 29.lipnja 2018.g.). Ugovorom je predviđeno da Fond 
kroz „Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iznosom od 85% bespovratnih 
sredstava financira nabavku slijedećih spremnika za selektivno prikupljanje otpada: 

• HDPE spremnik volumena 240 l za otpadnu plastiku 1.300 komada 
• Polietilenski komposter volumena 300 l      500 komada 
• Polietilenski komposter volumena 400 l      300 komada 

 
U mjesecima studenom i prosincu 2018. godine u Općini Nuštar je proveden inspekcijski nadzor od 
strane Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek (Zapisnik - KLASA: 
351-02/18-05/295 URBROJ: 517-08-1-218-1., Nuštar 23.11.2018.g. i Zapisnik - KLASA: 351-02/18-
05/295, URBROJ: 517-08-1-2-18-1, Nuštar, 19.12.2018. g.). Nadzor je provela inspektorica zaštite 
okoliša Dubravka Vlahović te je temeljem prvog nadzora općini Nuštar naloženo da donese „Odluku o 
mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
na području Općine Nuštar“. Općina Nuštar je na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Nuštar, 
održanoj 15.12.2018. g., donijela predmetnu Odluku, što je i konstatirano u inspekcijskom zapisniku iz 
prosinca 2018. godine. 
 
Općina Nuštar je putem internet stranice općine uspostavila i sustav „Prijava o nepropisno odbačenom 
otpadu“ (http://www.nustar.hr/plan-gospodarenja-otpadom-0) na način da korisnici informacije o 
nepropisno odbačenom otpadu mogu javiti osobnim dolaskom u prostorije općine ili elektroničkim 
putem prijavom na mail adresu: nustar-opcina@vu.t-com.hr.  
 
Na području Općine Nuštar nema evidentiranih lokacija divljih odlagališta otpada, a u slučaju 
zaprimanja informacija o nepropisno odbačenom otpadu, na lokaciju odmah izlazi komunalni redar te 
su putem ovlaštene tvrtke organizira saniranje onečišćenja i uklanjanje odbačenog otpada. 
 
U cilju edukacije stanovništva, Općina Nuštar je putem pružatelja javne usluge (Nevkoš d.o.o.) 
osigurala podjelu informativnih vodiča kroz otpad kroz koje im su im pružene informacije o usluzi 
mobilne jedinice kao i naputci o postupanju s reciklažnim otpadom koji se prikuplja na kućnom pragu i 
zelenim otocima. 
 
Da bi se ostvarile pozitivne promjene u izbjegavanju nastanka i smanjenju količina otpada od velike je 
važnosti kontinuirana sustavna edukacija stanovništva. Potrebno je razvijati svijest šire javnosti o 
uzročno-posljedičnoj vezi  ponašanja zajednice i pojedinca i nastanka otpada.   
 
Općina Nuštar uz pomoć Vukovarsko-srijemske županije provodi programe ministarstva, te provodi 
edukacije o zaštiti okoliša i  razvija odnos s javnošću i to kroz aktivnosti ekoloških udruga, medija, te 
kroz sustav odgoja i obrazovanja. Ekološkom edukacijom omogućit će se stjecanje ekoloških znanja i 
vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito sudjelovanje u provođenju  
sustava gospodarenja otpadom. 
 
 
 

OPĆINA NUŠTAR 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Hrvoje Drinovac 
 

 
 
 

http://www.nustar.hr/plan-gospodarenja-otpadom-0
mailto:nustar-opcina@vu.t-com.hr


         
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KLASA: 400-06/19-01/10 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
                                                                                                                   
 

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 
broj 17/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

javnih potreba u kulturi Općine Nuštar u 2018. godini 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program javnih potreba u kulturi, iznos od 
80.000,00 kuna koji je planiran u Proračunu Općine Nuštar raspodijeljen je na: 
 

- HSKPD Seljačka sloga – 38.000,00 kuna 
- KUD Slavko Mađer – 34.559,80 kuna 
- KUD Šandor Petefi – 15.000,00 

 
Članak 2. 

 
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 610-01/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 
broj 17/90, 27/93 i 38/09), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj  23. sjednici održanoj dana 
29. ožujka 2019. godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u Općini 

Nuštar za 2018. Godinu , KLASA: 400-06/19-01/10, UR.BROJ: 2188/07-19-01/05 od  15. ožujka  
2019. godine. 

 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                        Dario Novak 

 



 
         

 

  
 
 
 
 
 
 
 

KLASA: 400-06/19-01/11 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 

 
Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06. 124/10. 

124/11, 86/12 i 94/13, 85/15.) i  članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAM 

javnih potreba u športu na području Općine Nuštar u 2018. godini 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program javnih potreba u športu, iznos od 
550.000,00 kuna koji je planiran u Proračunu Općine Nuštar raspodijeljen je na: 
 

- NK Nosteria Nuštar – 172.840,00 
- LD Srndać Marininci – 6.000,00 
- ŠRU Vuka Nuštar – 15.000,00 
- ŠRU Mladost Cerić – 15.000,00 
- Udruga Mažoretkinja – 19.000,00 
- STK Nuštar – 15.000,00 
- Šahovski klub 5.000,00 
- NK Mladost Cerić – 95.948,29 
- Robotičko informatički klub – 5.000,00 
- SK Nosteria Nuštar – 35.000,00 
- Aero Klub Fenix – 35.000,00 
- OK Zrinski – 38.520,00 
- LU Sokol Nuštar – 6.000,00 
- UHDDR Nuštar – 5.840,00 
- Veterani Cerić – 14.525,78 
- UHVDR – 12.696,53 
- Udruga Banovac – 5.000,00 
 
Ukupno isplaćena sredstva 501.370,60 kuna 

 
Članak 2. 

 
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 620-08/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06. 124/10. 
124/11, 86/12 i 94/13, 85/15.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 23. sjednici 
održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa javnih potreba u športu u Općini 

Nuštar za 2018. Godinu , KLASA: 400-06/19-01/11, UR.BROJ: 2188/07-19-01/05 od  15. ožujka  
2019. godine. 

 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“  

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                           Dario Novak 

 
 

 
 
 



 
 
KLASA: 400-06/19-01/8 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
 
 

Temeljem članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ RH 71/10.), te 
članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), 
općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 
  

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuje se da je tijekom 2018. izvršen Program financiranja Gradskog 
društva Crvenog križa Vinkovci kako slijedi: 

- za ovlasti i redovne djelatnosti izdvojilo se 50.000,00 kuna 
 
Utrošena sredstva su iz  poreza i prireza građana. 
   

Članak 2. 
  

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 550-05/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Temeljem članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ RH 71/10.), te 
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), 
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj  23. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, 
donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa o financiranju Gradskog 

društva Crvenog križa Vinkovci u Općini Nuštar za 2018. Godinu , KLASA: 400-06/19-01/8, 
UR.BROJ: 2188/07-19-01/05 od  15. ožujka  2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                    Dario Novak 



 
 
 
KLASA: 400-06/19-01/2 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
 

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu „Narodne novine RH“  br. 
68/18, 110/18.), te članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), ), općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 

 
 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

 održavanja komunalne infrastrukture 
u Općini Nuštar za 2018. godinu 

 
Članak 1. 

 Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnost iz članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi: 
 
1. Za komunalnu djelatnost javne rasvjete 
 
 - Za održavanje javne rasvjete utrošeno je 38.511,80 kn, a za plaćanje troška javne 
rasvjete utrošeno je 295.842,25 kuna. Naknada za energetsku uslugu iznosi 254.250,00 kuna , 
a odnosi se na postavljanje nove LED rasvjete te se otplaćuje kroz uštedu ostvarenu na 
održavanju javne rasvjete i potrošnji el. energije Sredstva su izdvojena iz sredstava 
komunalne naknade i drugih izvora proračuna Općine. 
 
2. Za komunalnu djelatnost održavanje poljskih putova  
 
  - radovi predviđeni u ovoj točki financirani su sa iznosom od 281.151,60 kuna, odnose 
34.425,00 kuna za održavanje poljskih puteva i 246.726,60 kuna za nabavku kamena 
tucanika. 
 
3. Za komunalnu djelatnost održavanje javnih površina 
 
Za održavanje javnih površina potrošen je iznos od 1.153.695,04 kn i to: 

- čišćenje javnih površina 55.085,13 kuna 
- košenje javnih površina 553.606,00 kuna 
- odvoz otpada sa javnih površina 76.012,66 kuna 
- održavanje drvoreda 178.229,56 kuna 



- nabavka cvijeća 30.221,44 kuna 
- zimska služba 60.000,00 kuna 
- strojna obrada i krčenje vegetacije 132.063,75 kuna 
- cvjetni i dekorski ukrasi 68.476,50 kuna 

Utrošena sredstva su iz komunalne naknade i poreza i prireza građana. 
 
 

Članak 2. 
 

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

  Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 363-05/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu „Narodne novine RH“  br. 
68/18, 110/18.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 23. sjednici održanoj 
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini, KLASA: 400-06/19-01/2, URBROJ: 2188/07-19-01/05 od  15. 
ožujka  2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                    Dario Novak 

 
 



 
 
 
KLASA: 400-06/19-01/2 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
 

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu „Narodne novine RH“  br. 
68/18, 110/18.), te članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), ), općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 

 
 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

 održavanja komunalne infrastrukture 
u Općini Nuštar za 2018. godinu 

 
Članak 1. 

 Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnost iz članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi: 
 
1. Za komunalnu djelatnost javne rasvjete 
 
 - Za održavanje javne rasvjete utrošeno je 38.511,80 kn, a za plaćanje troška javne 
rasvjete utrošeno je 295.842,25 kuna. Naknada za energetsku uslugu iznosi 254.250,00 kuna , 
a odnosi se na postavljanje nove LED rasvjete te se otplaćuje kroz uštedu ostvarenu na 
održavanju javne rasvjete i potrošnji el. energije Sredstva su izdvojena iz sredstava 
komunalne naknade i drugih izvora proračuna Općine. 
 
2. Za komunalnu djelatnost održavanje poljskih putova  
 
  - radovi predviđeni u ovoj točki financirani su sa iznosom od 281.151,60 kuna, odnose 
34.425,00 kuna za održavanje poljskih puteva i 246.726,60 kuna za nabavku kamena 
tucanika. 
 
3. Za komunalnu djelatnost održavanje javnih površina 
 
Za održavanje javnih površina potrošen je iznos od 1.153.695,04 kn i to: 

- čišćenje javnih površina 55.085,13 kuna 
- košenje javnih površina 553.606,00 kuna 
- odvoz otpada sa javnih površina 76.012,66 kuna 
- održavanje drvoreda 178.229,56 kuna 



- nabavka cvijeća 30.221,44 kuna 
- zimska služba 60.000,00 kuna 
- strojna obrada i krčenje vegetacije 132.063,75 kuna 
- cvjetni i dekorski ukrasi 68.476,50 kuna 

Utrošena sredstva su iz komunalne naknade i poreza i prireza građana. 
 
 

Članak 2. 
 

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

  Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 363-05/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu „Narodne novine RH“  br. 
68/18, 110/18.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 23. sjednici održanoj 
dana 29. ožujka 2019. godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u Općini Nuštar za 2018. godinu, KLASA: 400-06/19-01/2, UR.BROJ: 
2188/07-19-01/05 od  15. ožujka  2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                    Dario Novak 

 
 



 
 
 
KLASA: 400-06/19-01/9 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 

 
Na temelju članka 45. Statuta Općine Nuštar  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije 10/18), općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
PLAN RASPOREDA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

ZA DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 
S PODRUČJA OPĆINE  

 
Članak 1. 

 
 Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program plan rasporeda financijskih 
sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva sa područja sukladno (Članak 45. Zakon o 
vatrogastvu NN 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09., 80/10.) , a prema planu 
Proračuna sveukupno planirano 230.00,00 kn,a utrošeno 232.575,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 

  
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 
 
 

Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 214-01/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Temeljem članka 45. Zakon o vatrogastvu NN 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 
174/04., 38/09., 80/10.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj  23. sjednici održanoj dana 
29. ožujka 2019. godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa plana rasporeda financijskih 
sredstava 
za dobrovoljna vatrogasna društva u Općini Nuštar za 2018. Godinu , KLASA: 400-06/19-01/9, 
UR.BROJ: 2188/07-19-01/05 od  15. ožujka  2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                        Dario Novak 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASA: 400-06/19-01/4 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
 
 
 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“, br. 86/12 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Nuštar 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), ), općinski načelnik Općine 
Nuštar podnosi: 

 
IZVIJEŠĆE  

o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu 

 
 

Članak 1. 
Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2018. godinu  planiran je utrošak sredstava od spomenute naknade kroz Program 
gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu, za izgradnju objekata 
komunalne infrastrukture. u iznosu od 40.000,00 kn.  
 

Članak 2. 
Ostvaren prihod  od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

2018.godini je  iznosio 32.625,92 kn.  
 

Članak 3. 
Iznos planiran  donošenjem Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrada u prostoru za 2018. utrošen  je prema Programu. 
 
 

Članak 4. 
  Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću Općine Nuštar na usvajanje. 
 
 
 
 

Općinski načelnik  
 

Hrvoje Drinovac 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 361-02/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“, br. 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Nuštar 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar 
na 23. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine donosi : 

 
   
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, KLASA: 400-06/19-
01/4, URBROJ: 2188/07-19-01/05 od   15. ožujka  2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                    Dario Novak 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASA: 400-06/19-01/7 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
 

Temeljem članka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» br. 157/13), i 
članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), 
općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 

 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA  
ZA 2018.GODINU 

 
Članak 1. 

Socijalnim programom za 2018. godinu, planiran je utrošak sredstava u iznosu od 
1.546.000,00  kuna. Pregled utroška sredstava predviđenih Socijalnim programom za 2018. 
godinu: 

 
Red. 
br. 

 
NAZIV 

 
Planirano / 

kn 

 
Utrošeno / 

kn 
1. Pomoć za naknadu za troškove stanovanja 60.000,00 53.760,00 
2. Jednokratne novčane pomoći 60.000,00 49.263,35 
3.  Pomoć za prijevoz učenika srednje škole 300.000,00 292.084,25 
4. Stipendiranje studenata 560.000,00 372.000,00 
5. Pomoć za prijevoz umirovljenika 10.000,00 5.830,77 
6. Pomoć za opremu novorođenog djeteta  150.000,00 138.000,00 
7 Sufinanciranje cijene vode 5.000,00 1.008,27 
8. Subvencioniranje vrtića 220.000,00 222.800,00 
9. Socijalni paketi 15.000,00 0,00 
9. Ostale naknade iz proračuna   65.000,00 0,00 
10. Pomoć za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 1.000,00 0,00 
11. Pomoć za ogrjev 100.000,00 45.450,00 
 UKUPNO 1.546.000,00 1.180.196,64 

 
Članak 2. 

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Općinski načelnik  
 

Hrvoje Drinovac 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 550-01/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 
 

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» br. 157/13 te 
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), 
Općinsko vijeće Općine Nuštar na 23. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine donosi : 

 
   
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Socijalnog programa za 2018. godinu, 
KLASA: 400-06/19-01/7, URBROJ: 2188/07-19-01/05 od  15. ožujka 2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

                                                                                                  Dario Novak 
 



 
 
 
KLASA: 400-06/19-01/5 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
                                                             

Temeljem članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), općinski načelnik Općine Nuštar podnosi: 
 
 

IZVJEŠĆE 
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2018. godinu 

za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar 

 
Članak 1. 

Za financiranje političkih stranaka nezavisnih vijećnika a koji imaju zastupljenost 
vijećnika u Općinskom vijeću  u 2018.  godini predviđena su sredstva u iznosu od 45.000,00 
kuna, a utrošeno je 42.675,00 kuna. 

. 
 

Članak 2. 
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 

 
 
 

Općinski načelnik 
 

Hrvoje Drinovac 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 402-08/19-02/17 
URBROJ: 2188/07-19-02/05 
Nuštar, 29. ožujak 2019. godine 
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 23. sjednici održanoj dana 29. 
ožujka 2019. godine donosi: 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine 
Nuštar za 2018. Godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar, KLASA: 400-06/19-01/5 , UR.BROJ: 
2188/07-19-01/05 od  15. ožujka  2019. godine. 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                    Dario Novak 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KLASA: 400-06/19-01/6 
URBROJ: 2188/07-19-01/05 
Nuštar, 15. ožujak 2019. godine 
 
Temeljem čl. 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“ br. 20/18.), članka 
3., stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake ( N.N. br. 45/09.- u daljnjem tekstu Pravilnik) i članka 45.  Statuta Općine Nuštar    
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), općinski načelnik Općine Nuštar 
podnosi: 
 

I Z V J E Š Ć E 
o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije za ribnjake u 2018. godini 

 
Članak 1. 

 Ovim Izvješćem utvrđuje se da je tijekom 2018. godine od sredstava u iznosu od 
547.774,59 kn, ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske utrošeno slijedeće: 
 Iz planiranih sredstava u 2018. g. , te prenesenih sredstava iz prijašnjih godina financirali su 
se slijedeći programi: 

- katastarsko - geodetske  izmjera, te sređivanje zemljišnih knjiga u Općini Nuštar, u 
iznosu od 20.825,00 kuna 

- održavanje poljskih putova, otresnica i kanala u iznosu od 34.425,00 kuna 
- nabavka kamena 246.726,60 kuna 
- izrada programa raspolaganja poljop. Zemljištem 25.000,00  

 
 

Članak 2. 
 

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Općinski načelnik 
Hrvoje Drinovac 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 320-01/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. ožujka 2019. godine 
 

Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13. 48/15), te 
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18), 
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj  23. sjednici održanoj dana 29. ožujaka 2019. 
godine, donijelo je: 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije za  ribnjake u 2018. godini , KLASA: 400-06/19-01/6, UR.BROJ: 2188/07-19-
01/05 od  15. ožujka  2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni 

dio.  
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                                    Dario Novak 
 
 
 



 
    ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA 
    OPĆINA NUŠTAR 
    PREDŠKOLSKA  USTANOVA  "VRTULJAK" 
    BREZA 2 
    NUŠTAR 
 
 
 
                                                                                            OPĆINSKOM VIJEĆU 
                                                                                                  NAČELNIKU 
                                                                                                DONAČELNIKU 
                                                                                               OPĆINE NUŠTAR 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
                  PREDMET: Izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje  

1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 PRIHODI 
       
6-66-661-6611-66111 Prihodi od boravka djece          316.935,00 
6-65-652-6526-65264 Prihodi od Općinskog proračuna 

- Općina Nuštar                                              =     36.400,00 
- Općina Tordinci                                          =        3.200,00  

 
 
 

        39.600,00 
6-67-671-6711-67111 Prihod od nadležnih proračuna (Općina Nuštar) 480,000,00 
6-64-641-6413-64132 Prihodi od kamata                30,27 

6-68-683-6831-68311 Ostali prihodi 1.530,00 

                                      UKUPNI PRIHODI:                                                                    838.095,27 

 
 
RASHODI 
 
3-31-311-3111-31111 Plaće 

 
- plaće vrtić (neto 436.238,68 )            =           586.765,52 
- plaće vrtić prekovremeni                      =                4.230,29 
- mala škola                                                =                1.500,00 

 
 
 

      592.495,81 
 

3-31-313-3131-31311 Doprinosi 
 
-plaće vrtić                                           =          101.651,26 
-mala škola                                           =                958,36 

      
 
 

      102.609,62 
3-32-321-3212-32121 Ostale obveze za zaposlene  

 
- uskrsnica                                      =                 7.000,00 
- regres                                           =                10.500,00 
- naknada za prijevoz na posao      =                 7.332,10 
- jubilarna nagrada                          =                 5.000,00 
- nagrada za radne rezultate            =                 7.000,00 
- darovi za djecu                             =                  2.000,00 
- dnevnice za službena putovanja   =                 1.530,00 
- naknada za prijevoz za službena putovanja        264,00 
- seminari                                       =                  1.200,00 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.826,10 
 
3-32-322-3221-32211 

 
Uredski materijal                                                  

 
2.601,38 

 
3-32-322-3221-32212 

  
Literatura, časopisi, didaktika 

 
385,00 

                             



3-32-322-3221-32214 Materijal i sredstva za čišćenje   3.334,23 
 
3-32-322-3222-32222 

 
Pomoćni materijal za potrebe male škole 

 
5.019,60 

3-32-322-3222-32224 Namirnice – LEDO                                                         =  12.589,78    
                    - OKUSI SLAVONIJE                                    =   3.852,53 
                   - DANA NUŠTAR                                  =    3.012,40                                                                    
                    - TPO LAPOVCI                                           =    7.262,25 
                    - BOSO                                                         =  29.487,24 
                   - FILIR                                                    =    1.400,00 

 
 
 
 
 

57.604,20 
3-32-322-3223-32231 Energija – plin                                                  =  11.154,28 

               - el.energija                                        =   8.641,21 
               - voda                                                 =   6.391,00 

 
 

26.186,49 
 
3-32-323-3231-32311 

 
Telefon i internet 

 
4.573,19 

3-32-322-3224-3224 Materijal i dijelovi za tekuće invensticijsko održavanje 5.381,89 

3-32-3233232-32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  2.706,24 

3-32-323-3233-32331 Elektronski mediji – oglasi i natječaji 5.537,94 

3-32-323-3233-32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 750,00 

3-32-323-3234-3234 Komunalne usluge (Monosterium, Veterinarski zavod 
Vinkovci) 

 
1.828,72 

3-32-323-3236-3236 Zdravstvene usluge          3.694,00 
3-32-323-3237-32378 Knjigovodstvene usluge  12.276,00 
3-32-323-3238-32389 Ostale računalne usluge 380,18 
3-32-329-3292-3292 Premije osiguranja i nezgode 4.115,93 
3-34-343-3431-34312 Usluge platnog prometa Addiko banka 1.686.50 
3-38-381-3811-38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama 250,00 

            
        UKUPNI RASHODI:  

 
875.243,02 

 
 
RASHODI OD NEFINANCIJSKE  IMOVINE 
 
4-42-422-4221-42211 Računala i računalna oprema     6.865,00 
            

UKUPNI RASHODI NEFINANCIJSKE IMOVINE:  
 

6.865,00 
 
 
 
 
 
 



 
SVEUKUPNO PRIHODI                                                                   838.095,27 
 RASHODI                                                                   875.243,02                                        
 REZULTAT -37.147,75 
 RASH.NEFIN. IM. -6.865,00 
   
 REZULTAT S 

KOREKCIJOM 
 

-44.012,75 
 VIŠAK PRIHODA 

IZ PREDH. 
RAZDOBLJA 

 
 

114.973,02 
   
 UKUPNO PRIHOD 70.960,27 
 
 
        
 
 U Nuštru, _________________ 2019. 
 



 

 

 

 
 

KLASA: 026-02/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. ožujka 2019. godine 

 

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), odredbi Zakona o lokalnim izborima 
(“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16) i članka 66. stavka 3. Statuta Općine Nuštar 
(„Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj 10/18), Općinsko vijeće Općine 
Nuštar, na 23. sjednici održanoj dana  29. ožujka 2019. godine, donosi  

 
O D L U K U  

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: 
vijeće) na području Općine Nuštar (u daljnjem tekstu: Općine).  

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški 
i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 

Članak 2. 
 

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.  
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim 

glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.  
Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na 

području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 
 

Članak 3. 
 

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja. Birač na istim 
izborima može glasovati samo jedanput.  

Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.  
Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača o njegovom glasačkom opredjeljenju. 

Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.  
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije 

glasovao.  



Članak 4. 
 

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Nuštar (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće).  

Odlukom Općinskog vijeća kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove 
provedbe.  

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 
niti više od 60 dana.  

Članak 5. 
 

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, 
održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.  

Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 1. ovoga članka trebali održati u kalendarskoj 
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom 
odboru prijevremeni izbori neće održati.  
 

Članak 6. 
 

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja 
vijeća i traje četiri godine, odnosno do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o 
raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom.  

Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora 
novog predsjednika vijeća, dotadašnji predsjednik vijeća može obavljati samo poslove 
koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora i ima pravo na 
naknadu do dana izbora novog predsjednika. 

 Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom 
konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na 
redovnim izborima.  

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.  
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.  
 

Članak 7. 
 

Član vijeća ne može istovremeno biti: 
 - Općinski načelnik Općine (u daljnjem tekstu: načelnik) niti njegovi zamjenici,  
- član uprave trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Općine,  
- ravnatelj ustanove kojoj je Općina osnivač.  
 

Članak 8. 
 

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a 
ako bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive 
dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel 
Općine.  

Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti 
dužan je o tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od osam dana od prihvaćanja 
dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.  

Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po 
sili zakona.  



Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti 
na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća. 
Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja 
nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja 
pisanog zahtjeva.  

Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev 
iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.  

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.  

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći 
od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.  

Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, 
osmoga dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.  

Člana vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje 
zamjenik, u skladu s ovom Odlukom.  

Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je 
mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana 
određen sukladno ovoj Odluci.  

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja 
mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.  

Predsjednik vijeća je svaki pisani zahtjev ili promjenu dužan odmah ili najkasnije u 
roku od 24 sata prijaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine. 

 
Članak 9. 

 
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u 

slijedećim slučajevima:  
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 

propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,  
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke,  
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 
 - ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka 

prebivališta, 
 - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

Zakonu o hrvatskom državljanstvu,  
- smrću.  
Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. 

ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja 
sjednice vijeća.  

Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam 
dana prije njezina podnošenja.  

Ostavka podnesena suprotno stavku 1.podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne 
proizvodi pravni učinak. 

Ostavka se podnosi predsjedniku vijeća, a on po istom obavještava Jedinstveni upravni 
odjel Općine odmah, ili najkasnije 24 sata nakon primitka iste. 
 



Članak 10. 
 

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat 
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.  

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani 
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a 
određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.  

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka 
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao 
ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum 
nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi 
sljedeći neizabrani kandidat s liste.  

O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke stranke dužne su 
obavijestiti predsjednika vijeća i Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći 
neizabrani kandidat s te liste.  

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon 
provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći 
neizabrani kandidat s liste.  

 
 

II. KANDIDIRANJE  
 

Članak 11. 
 

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih 
predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.  

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, 
sukladno posebnom zakonu.  

 
Članak 12. 

 
Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u 

Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.  
Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih 
stranaka. Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim 
listama na  

       način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju 
statuta.  

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja  
       kandidacijske liste.  

 
Članak 13. 

 
Birači mogu predlagati kandidacijske liste.  
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu za njenu 

pravovaljanost dužni su prikupiti:  
- 50 potpisa birača u naselju preko 500 do 1.000 stanovnika,  
- 70 potpisa birača u naselju preko 1.000 do 2.500 stanovnika, 
- 110 potpisa birača u naselju  preko 2.500 do 5.000 stanovnika, 



- 180 potpisa birača u naseljko preko 5.000 do 10.000 stanovnika. 
 

Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača 
su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.  

 
Članak 14. 

 
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime 

birača, njegovo prebivalište, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina 
izdavanja te potpis birača.  

 
Članak 15. 

 
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature 

svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.  
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i 

nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do 
rednog broja koliko ih se bira.  

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se 
bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do 
broja koji se biraju u vijeće.  

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se 
bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. Naziv kandidacijske liste jest puni 
naziv političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su 
predložile kandidacijsku listu.  

Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu 
će se koristiti i kratice. Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je 
“Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora ________________”.  

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.  
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i 

prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj 
(OIB) i spol.  
 

Članak 16. 
 

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana 
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.  

Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one 
podnesene sukladno ovoj odluci.  

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s 
ovom Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za 
kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.  

Izborno povjerenstvo može podnositelju odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka 
ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati. 

 
Članak 17. 

 
Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista  u 

skladu s ovom Odlukom.  



Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i 
nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti odnosno odbiti. 
 

 
Članak 18. 

 
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim 
listama.  
Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost 
svih   

kandidacijskih lista. 
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake 

liste. 
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva 

političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su 
predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja 
kandidacijske liste grupe birača. 

 Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na 
zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.  
 

Članak 19. 
 

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sata od isteka roka za kandidiranje, objaviti na 
oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na internetskim 
stranicama Općine sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor 
članova vijeća.  
 

Članak 20. 
 

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način 
predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta 
odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane 
izbornog povjerenstva.  

Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.  
Pisana odluka o odustajanju mora se dostaviti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 

1. ovoga članka.  
Odustajanje jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušteno nakon isteka 

roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom 
s imenima svih objavljenih kandidata.  

U slučaju odustajanja jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za 
kandidiranje, izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 
16. stavka 3. ove Odluke.  
 

Članak 21. 
 

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više 
kandidacijskih lista za izbor u isto vijeće, izborno povjerenstvo će pozvati tog kandidata 
da se u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje. 

 Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. 
ovoga članka odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.  



Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo 
postupit će u skladu s odredbom članka 17. ove Odluke.  
 

Članak 22. 
 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave 
kandidacijske liste, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su 
predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega 
predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja 
izbora.  

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena 
kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi.  

Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za 
jedno mjesto prema gore. Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na 
način određen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat 
naveden na kandidacijskoj listi.  

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga 
članka objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na 
internetskim stranicama Općine u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.  

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije 
dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.  
 

Članak 23. 
 

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke odnosno dvije 
ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju 
pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. Izborna promidžba počinje danom 
objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.  
 

Članak 24. 
 

Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan 
održavanja izbora u 19 sati.  

Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih 
programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, 
objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne 
promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.  

 
 

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA  
 

Članak 25. 
 

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Općine i stoga u mjesnim odborima broj 
članova vijeća utvrđuje se kako slijedi: 

- Nuštar – 7 članova 
- Cerić – 7 članova 
- Marinci – 5 članova 

 



Članak 26. 
 

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje 
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području 
mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve 
članove vijeća.  

 
Članak 27. 

 
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju 

najmanje 5% važećih glasova birača.  
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na 

način da se  
ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do 
zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.  

Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se 
iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova 
vijeća bira.  

Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u predstavničkom tijelu koliko je postigla 
pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira. 
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila 
mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.  

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista 
dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.  

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj članova vijeća povećat će se te broj članova 
vijeća može biti paran.  

Članak 28. 
 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja 
koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.  

 
 

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA  
 

Članak 29. 
 

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno povjerenstvo i birački odbori.  
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko 
pravo. Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj 
rad u visini koju određuje Općinsko vijeće.  

 
Članak 30. 

 
Izborno povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika, dva člana i dva zamjenika 

članova.  
Sastav izbornog povjerenstva imenuje Općinsko vijeće rješenjem. Predsjednik i zamjenik 

predsjednika izbornog povjerenstva moraju biti pravne struke i imati najmanje jedno iskustvo 
rada u izbornom povjerenstvu ili biračkom odboru.  



Zamjenik predsjednika izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove 
odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog 
povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.  

Predsjednik i zamjenik predsjednika ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti 
kandidati za članove vijeća.  

Članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za članove vijeća. 
 

Članak 31. 
 

Izborno povjerenstvo:  
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,  
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,  
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća, 
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje 
zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,  
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,  
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,  
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,  
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom odlukom, 
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,  
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,  
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.  

 
Članak 32. 

 
Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i 

tajnost glasovanja.  
Birački odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika koji nisu članovi niti jedne 

političke stranke, dva člana i dva zamjenika članova, od toga - dva predstavnika većinske 
političke stranke – za člana i zamjenika člana i dva dogovorno predložena predstavnika 
oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća i predstavnika manjina za 
člana i zamjenika člana.  

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke 
odbore, njihov raspored odredit će izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će 
predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem 
mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.  

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova 
imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. 

 Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom 
roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.  

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih 
odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.  

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove 
vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne 
političke stranke.  

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti i imaju pravo na naknadu za rad u 
visini koju određuje Općinsko vijeće.  
 
 
 



V. PROVOĐENJE IZBORA  
 

Članak 33. 
 

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području 
mjesnog odbora. 

Biračka mjesta određuje izborno povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će na 
njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti te veličini prostorije za glasovanje, na 
način da se glasovanje bez teškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.  

Svako biračko mjesto ima redni broj.  
 

Članak 34. 
 

Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se 
vijeće provode izbori te na internetskim stranicama Općine koja su biračka mjesta 
određena, najkasnije 15 dana prije izbora.  

Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta i naziv naselja, sjedište 
odnosno potpunu adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi, te da istom biračkom 
mjestu pristupaju svi birači koji imaju prebivalište na području tog naselja, a prema 
biračkom spisku.  

Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na 
način da se osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je 
birač popunio glasački listić.  

Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po 
serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi 
serijski broj listića.  
 

Članak 35. 
 

Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog mjesta na dan prije izbora, a 
najkasnije jedan sat prije početka glasovanja.  

Birački odbor dužan je na svakom biračkom mjestu prije njegova otvaranja, na 
biračima vidljivom mjestu, istaknuti Oglas o svim prihvaćenim kandidacijskim listama i 
zbirne liste.  

Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini 
biračkog mjesta.  

Birački odbor je dužan na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić 
kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.  
 

Članak 36. 
 

Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća 
kao i nevladine udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih 
postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo odrediti promatrače 
koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.  

Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, 
službene iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog odbora i izbornog povjerenstva 
te ovlasti izbornih tijela prema promatračima na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe Zakona o lokalnim izborima.  



Izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti 
promatrača te način praćenja provedbe izbora. 

 
 
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA  
 

Članak 37. 
 

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.  
Glasački listić sadrži:  
- naziv liste,  
- ime i prezime nositelja liste,  
- naputak o načinu glasovanja, 
- serijski broj.  
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na 

zbirnoj listi kandidacijskih lista. Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.  
 

Članak 38. 
 

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.  
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva 

kandidacijske liste.  
 

Članak 39. 
 

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za 
koju je kandidacijsku listu birač glasovao.  

Nevažeći glasački listić je:  
-nepopunjeni glasački listić,  
-glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je 

kandidacijsku listu birač glasovao,  
-glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.  

 
Članak 40. 

 
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. Biračka mjesta zatvaraju se 

u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se 
omogućiti glasovanje.  

 
Članak 41. 

 
U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan 

predsjednik biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje dva člana biračkog odbora u 
suprotnom će im se uskratiti 50% naknade za rad.  

Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom 
mjestu za vrijeme glasovanja , kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.  

Ako je nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, 
predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu 
dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.  



Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći 
na biračko mjesto naoružan.  

 
 

Članak 42. 
 

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji 
pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u izvadak iz popisa birača za 
dotično biračko mjesto.  

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima.  
 

Članak 43. 
 

Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu, član biračkog odbora 
biraču predaje glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto 
glasovanja.  

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao 
samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i 
koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.  

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti 
na biračko mjesto može o tome obavijestiti izborno povjerenstvo najranije tri dana prije 
dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.  

Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta 
predaju nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.  

Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će 
birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa 
o tajnosti glasovanja.  

Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je 
zbog invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom mjestu na odgovarajući se način 
primjenjuje odredba stavka 5. ovoga članka.  

Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik o radu biračkog odbora poimenično 
navesti glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga članka.  

 
Članak 44. 

 
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojati neupotrijebljene glasačke 

listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.  
Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali na tom 

biračkom mjestu, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela.  
Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju 

glasačke kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.  
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od 

utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.  
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od 

utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o tome obavještava izborno 
povjerenstvo. 

Izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje 
ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana 
prvog glasovanja. Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon 
obavljenog glasovanja. 



Članak 45. 
 

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom 
radu zabilježit će: 

 - broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu 
nadležnog tijela,  

- broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu 
za glasovanje,  

- broj birača koji su glasovali izvan biračkoga mjesta, 
- broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,  
- koliko je ukupno birača glasovalo,  
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista i  
- broj nevažećih glasačkih listića.  
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za 

glasovanje. Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.  
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.  
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja 

službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, 
ako ih član biračkog odbora navede.  

 
Članak 46. 

 
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom 

povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.  
 

Članak 47. 
 

O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.  
Zapisnik obvezno sadrži:  
- broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i priloženim potvrdama za 

glasovanje,  
- broj birača koji su glasovali,  
- broj nevažećih glasačkih listića,  
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.  
Svaki član izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju 

svi članovi izbornog povjerenstva.  
Ako član izbornog povjerenstva odbije potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku 

sastaviti službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi 
odbijanja, ako ih član izbornoga povjerenstva navede.  

 
Članak 48. 

 
Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata 

glasovanja na svim biračkim mjestima.  
       

    Članak 49. 
 

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća bez odgode će 
objaviti: - broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,  
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,  



- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,  
- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,  
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.  

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se 
vijeća izbori provode te na internetskim stranicama Općine. 

 
 

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA  
 

 
 

Članak 50. 
 

Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju 
se u proračunu Općine.  

Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.  
Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu 

odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu 
obavljanja administrativnih i stručnih poslova.  
 
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA  

 
Članak 51. 

 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove 

vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, 
najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće 
provode izbori.  

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati 
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.  

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim 
podnositeljem prigovora.  

Članak 52. 
 

Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati 
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.  

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana 
kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na 
koje se odnosi prigovor.  

Članak 53. 
 

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje 
su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, 
kojim mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.  

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti 
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat 
izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbor i odredit će rok u kojem će se izbor 
ponoviti.  

 
 



Članak 54. 
 

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu 
Uredu državne uprave u Vukovarsko - srijemskoj županiji.  

Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem izbornog povjerenstva roku od 48 
sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.  

Ured državne uprave u Vukovarsko - srijemskoj županiji će o žalbi odlučiti u roku od 
48 sati od dana primitka žalbe.  

 
 

Članak 55. 
 

Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje 
izbornih radnji koje su propisane ovom odlukom.  
 

Članak 56. 
 

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne 
pristojbe.  
 
 
IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA  
 

Članak 57. 
 

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.  
Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave 

konačnih rezultata izbora.  
Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač 

sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna 
sjednica trebala biti održana.  

Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu 
konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.  

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.  

Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će 
prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.  

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj 
je nazočna većina svih članova vijeća.  

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se 
novi izbori.  
 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 58. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar, KLASA: 013-01/15-02/1, 



URBROJ: 2188/07-15-02/03 od 03. ožujka 2015. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko 
– srijemske županije br. 02/15).  

 
Članak 59. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a objavit će se „Službenom 

vjesniku“ Vukovarsko - srijemske županije. 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dario Novak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 601-01/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. ožujka 2019. godine 
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 23. sjednici održanoj 29. 
ožujka 2019. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima  

i rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 
 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća Izvješće Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o 
prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Dario Novak 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 351-04/19-02/5 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. ožujka 2019. godine 

 
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

broj 94/13) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na sjednici održanoj dana 29. ožujka 
2019. godine donosi 

 
 ODLUKU 

 o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Nuštar za 2018. godinu 

 
 

            Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća Izvješće općinskog načelnika o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine Nuštar za 2018. godinu, KLASA: 351-04/19-01/1, 
URBROJ: 2188/07-19-01/03 od 19. ožujka 2019. godine. 
 
    

Članak 2. 
 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Nuštar za 2018. godinu 
u cijelosti se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.  

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave  u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 

 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
Dario Novak 

 
 
                                                                                                                     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 023-05/19-02/4 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. ožujka 2019. godine 
 
  Na temelju članka 47. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 23. sjednici održanoj 29. 
ožujka 2019. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Nuštar za razdoblje od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 
 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika 
Općine Nuštar za razdoblje od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Dario Novak 

 
 



OPĆINSKI NAČELNIK 
Hrvoje Drinovac  
 
U Nuštru, 25. ožujka 2019. godine 
 
 

 

 

 

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 

od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 47. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije br. 10/18), Općinski načelnik dana 25. ožujka 2019. godine 
dostavlja Općinskom vijeću 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 
OPĆINE NUŠTAR ZA RAZDOBLJE 

od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 
 

U skladu sa zakonskom obvezom, a temeljem Statuta Općine Nuštar, obveza je 
čelne osobe da dva puta godišnje podnese izvješće Općinskom vijeću o svome 
radu. Ovo izvješće se odnosi na razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. 
godine, kako slijedi:   

Nastojao sam raditi u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima, svakodnevno 
sam boravio u općini na radnom mjestu kako bih mogao biti dostupan svim 
mještanima općine koji dolaze zbog razno raznih problema, te kako bi ih 
pokušali zajedno riješiti.  

Nastojao sam saslušati sve predstavnike udruga i iznaći najbolje rješenje za 
njihove probleme, sve predstavnike institucija i gospodarstva, kao i 
svakodnevno primati stranke, kako s područja općine tako i izvan, a sve u cilju 
rješavanja problema i potreba s kojima se stanovništvo svakodnevno susreće. 
Nazočio sam i svim sjednicama Općinskog vijeća, nažalost sastanaka odnosno 
koordinacija  u Vukovarsko-srijemskoj županiji nije ni bilo, Uredu  LAG-u Srijem, 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskim željeznicama i ministarstvima ali 
i brojnim drugim institucijama, ustanovama i gospodarskim subjektima.   

• Na raspisani natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku prijavljujemo se i prolazi nam prijava na 1.462.000,00 
kn za proširenje nuštarskog vrtića 

• Na mjeri 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući i slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu prolazi nam prijava na 
1.705.612,97 kn za opremanje vrtića i izgradnja vanjskog dječjeg igrališta 



• Prošli na natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetike za 1.300 kanti 
za plastiku i 800 kompostera, naknadno dobivamo obavijest kako se 
komposteri neće financirat tako da idemo samo na kante za koje će isto 
ministarstvo raspisat natječaj i dostaviti općini 

• U gradu Vukovaru održana radionica sa svim partnerima za široko pojasni 
internet za koji treba ići natječaj 

• Raspisali natječaj za Ulicu kralja Tomislava u Nuštru, po troškovniku iznos 
ulice je 1.161.616,28 kn, odobreno nam je 150.000,00 kn od Ministarstva  
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, po predočenju troškovnika 
naknadno dostavljeno još 150.000,00 kn.  

• Napravljen idejni projekt rekonstrukcije samaforiziranog raskrižja sa 
mjeračem brzine na državnoj cesti 

• Wermilion d.o.o. provodi mjerenja na istražnom prostoru općine. Ove 
godine bi trebali krenuti sa probnim bušotinama u mjestu Cerić 

• Krenuli u radove za izgradnju spomenika obrani Nuštra 

• Izvodili radove betoniranja staza u Nuštru i Marincima 

• Na odobreni natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje 
financira izgradnju Reciklažnog dvorišta sa 85% prijavljujemo se još na 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te nam je 
odobren iznos od 394.748,38 kn koji smo trebali sufinancirati  

• Završili sa energetskom obnovom vrtića u Nuštru 

• Posađeni drvoredi u Ceriću i Nuštru 

• Proveli natječaj za cestu prema Mesoradu 

• U izradi je i glavni projekt obnove i revitalizacije Velikog dvorca. Odrađen 
radni posjet u Virovitici jer su oni trenutno u obnovi odnosno pri kraju 
obnove  i okoliša oko istog 

• Imao sam i gostovanje u emisiji Dobro jutro Hrvatska u kojoj sam 
prestavio Općinu Nuštar 



• U izradi projektna dokumentacija za Vinkovačku ulicu u Nuštru, lenija 
prema Agro Zoni, parking ispred Cerićkog groblja i autobusna ugibališta u 
Marincima, projekt revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz 
partnerstvo, projekt širenje mreže socijalnih usluga prošao prvu fazu 

• Započeli izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

• Organizirana javna tribina u Marincima i Nuštru za vlasnike zemljišta 
preko kojih prelazi buduća cesta Vinkovci-Vukovar 

• Prošli prijavu na natječaj za WI-FI na vaučere od 15.000 eura   

• Potpisan ugovor sa VVK za buster koji će biti spojen na regionalni 
vodovod tako da ćemo imati konstantan pritisak vode u Ceriću i Nuštru   

• Napravljen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji je 
predan na usvajanje u Županiju i Ministarstvo poljoprivrede 

• I dalje se financijski podupire rad svih sekcija KUD-ova Općine Nuštar, ali i 
svih drugih udruga koje egzistiraju na području općine. Financiran je rad 
knjižnice u Nuštru. 

• Organiziran Memorijal „Andrija Andabak“ 

• Financijski su podupirane sve športske udruge, a uspješno je i realiziran 
Socijalni program kroz financiranje troškova stanovanja, pomoći 
obiteljima s novorođenom djecom, obiteljima s poteškoćama i sl.  
Nastavljeno je redovno zakonsko financiranje rada DVD-a Nuštar i 
Crvenog križa te HGSS-a 

• Sva tri naselja su putem komunalnog poduzeća održavana, odrađivani su 
poslovi košnje, uređenja zelenih i javnih površina i dr. Uredno je 
funkcionirala zimska služba 

Kao potpora gospodarstvu odrađeno je niz aktivnosti poput: 

• Obavljena je jesenska deratizacija i dezinsekcija 

• Sufinanciran je rad  LAG-a Srijem 

 



• Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe 
građana u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja primjenom mjera i 
brigom za socijalno ugrožene građane. Socijalni program obuhvaćao je i 
pomoći obiteljima kroz jednokratne pomoći i pomoći za opremanje 
novorođenog djeteta 

• U svom izvješću o radu u drugoj polovici 2018. godine naveo sam važnije 
aktivnosti i poslove koje sam obavljao u suradnji sa svojim zamjenikom 
gosp. Dragom Mrkonjićem, a koji su bili u funkciji uspješnog ostvarivanja 
postavljenih ciljeva Općine Nuštar. Dužnost načelnika kao nositelja 
izvršne vlasti obnašam na način da sam dužan i odgovoran brinuti se 
kako bi se osigurali potrebni uvjeti da Općina Nuštar djeluje kao cjelovit 
sustav koji uspješno ostvaruje planirane i prihvaćene ciljeve, u konačnici 
na korist svih žitelja naše Općine Nuštar                                                                                        

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 Hrvoje Drinovac 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članaka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 
28/10) i na temelju članka 45. Statuta općine Općine Nuštar „Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske 

županije“ 10/18.) 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Dana 29. ožujka 2019. godine  donosi 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
 

O KRITERIJIMA UTVRĐIVANJA NATPROSJEČNIH REZULTATA 
DJELATNIKA (SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA) OPĆINE NUŠTAR 

 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom Općinski načelnik utvrđuje  kriterije za utvrđivanje natprosječnih rezultata 
službenika  i namještenika zaposlenih na neodređeno te visinu i način isplate dodatka za uspješnost na 
radu. 
 

Članak 2. 
 

Općinski načelnik za natprosječne rezultate službenika i namještenika može donijeti odluku o 
isplati godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dohodak i ne može se 
ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena iz prethodne 
godine (sukladno Pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Nuštar „Službeni 
vjesnik Vukovarsko srijemske županije“ 28/18.) kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen od 
strane općinskog načelnika. Sredstva za isplatu moraju biti predviđena i osigurana u proračunu.   
 

Članak 3. 
 
Za natprosječne rezultate općinski službenici i namještenici  ocjenjivat će se sa ocjenama: 
 

Dobar ( 3 ) …………………………………………………………………… najmanje (80) bodova 
Vrlo dobar ( 4 ) …………………………………..…………………………  najmanje (120) bodova 
Izvrstan  ( 5 ) ………………………………………………………………..   najmanje (150) bodova 
 
Maximalni broj skupljenih bodova iznosi 175. U jednoj poslovno – kalendarskoj godini.  
Izračuni,  evidenciju bodova i ocjenu provodi općinski Načelnik. 
 

Članak 4. 
 
Da bi službenik odnosno namještenik bio ocijenjen za natprosječne rezultate mora ispuniti sljedeće 
uvjete i na njima skupljati bodove natprosječne uspješnosti: 
 

1. Ranije dolaziti na posao minimum 15 minuta prije …………………………………(1- 5)  bodova 
2. Kasnije odlaziti sa posla :  a) 15 minuta……………………………………………...(1- 5) bodova 
                                                   b)  30 minuta …………………………………….........(5- 10) bodova 
                                                   c)  60 minuta ………………………………………….(10- 20) bodova 
                                                   d) 120 minuta i više …………………........................ (40) bodova 
 
3. Izvršavanje svih zadanih zadaća u roku …………………………………………… (1- 15) bodova 
 
4. Izvršavanje radnih zadataka- poslova samoinicijativno koje nisu u opisu njegovih              
    zadataka - poslova te pomaganje drugim kolegama sa posla………………………. (1 - 15 ) bodova 
 



5. Ljubaznost, komunikacija sa okolinom te pohvale stranaka odnosno mještana općine Nuštar 
    ……………………………………………………………………………………… (1 - 20) bodova 
6. Urednost, snalažljivost, marljivost, pedantnost na poslu ………………………..…. (1 - 10) bodova 
7. Kreativnost iznimna postignuća u obavljanju poslovnih rezultata ……………...…. (1 - 30) bodova 
8. Obavljanje radnih zadataka izvan radnog vremena kao npr. ( uređenje okoliša na  području  
    općine Nuštar – radne akcije i sl.) ………………………………………………….. (1 - 25)  bodova 
9. Komunikacija, odnosno poslovna suradnja i uvažavanje nadređenog………………. (1 - 15) bodova 
 

Članak 5. 
 

Ocjenjivanje se vrši u razdoblju od 01.01. – 31.12.  tekuće poslovne godine a isplata dodatka 
za uspješnost na radu u tekućoj godini kada su osigurana financijska sredstva i prema odluci 
općinskog načelnika. 
 

Članak 6. 
 
1.Pravo na dodatak uspješnosti  na radu ima službenik ili namještenik koji je ocijenjen sa ocjenom  
   (3) dobar u  iznosu jedne  svoje plaće. 
2. Pravo na dodatak uspješnosti na radu ima službenik ili namještenik koji je ocijenjen sa ocjenom  
   (4) vrlo dobar u iznosu dvije svoje plaće. 
3. Pravo na dodatak uspješnosti na radu ima službenik ili namještenik koji je ocijenjen sa ocjenom  
   (5) izvrstan u iznosu tri svoje plaće. 
 

Članak  7. 
 

 Općinski načelnik  može donijeti  odluku o isplati najviše  do 30 %  dva puta u kalendarskoj 
godini na  netto osnovicu službeniku i namješteniku ako je svojim predanim radom  i postignutim  
većim poslovnim rezultatima rada  i ponašanjem prema strankama koje ga pohvale i  poštujući etički 
kodeks  službenika odnosno namještenika to zaslužio i sredstva za to moraju predviđena u proračunu. 
 

Članak 8 . 
 

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Vukovarsko-srijemske županije“. 
 
 
 
Klasa:400-06/19-01/12 
Ur.broj: 2188/07-19-01/05 
 

U Nuštru,. 29. ožujka 2019.  
  

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

       Hrvoje Drinovac  


	Izvješće  o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
	Izvješće o izvršenju PGO Općine Nuštar za 2018. godinu
	Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nuštar za 2018. godinu i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  na području Općine Nuštar za 2018. godinu i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o izvršenju Programa o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o izvršenju programa održavanja 2018
	Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2018. godinu i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o izvršenju Programa Plana rasporeda financijskih sredstava za DVD s podrčja Općine Nuštar i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2018. godinu i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2018. godinu i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću i Zaključak o usvajanju
	Izvješće o utrošku sredstava poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. i Zaključak o usvajanju
	Izvješće Predškolske ustanove Vrtuljak u Nuštru o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.
	Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
	Odluka o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove Vrtuljak 01.07.2018.-31.12.2018.
	Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. god.
	Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2018.-31.12.2018.
	Polugodišnje izvješće načelnika 01.07.2018.-31.12.2018.
	Pravilnik o kriterijma utvrđivanja nadprosječnih rezultata djelatnika Općine Nuštar

