KLASA: 363-03/18-02/5
URBROJ: 2188/07-18-02/03
Nuštar, 15. prosinca 2018. godine
Temeljem članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije broj 10/18), općinsko vijeće na 18. sjednici održanoj 15.
prosinca 2018. godine donosi
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje način provedbe:
1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,
2. mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.
Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje nisu uređene ovom Odlukom,
primijenit će se Zakon neposredno.
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se naročito:
- otpad odbačen u okoliš.
Članak 3.
Kao mjere za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada provode se:
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
- uspostava sustava za evidentiranje lokacija odbačenog otpada,
- redoviti godišnji nadzor područja Općine Nuštar radi utvrđivanja postojanja
odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine
evidentirano postojanje odbačenog otpada, nadzor provodi služba nadležna za
komunalni red Općine Nuštar (komunalni redar),
- postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada.
Članak 4.
U Općini Nuštar je uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom
otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web
stranice Općine Nuštar www.nustar.hr , u za to posebno označenoj rubrici „Plan gospodarenja

otpadom“ gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca prijave nepropisno odbačenog otpada i
njegovom dostavom na adresu Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar ili na
e-mail: nustar-opcina@vu.t-com.hr o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine
Nuštar, koji po prijavi poduzima daljnje korake.
Članak 5.
Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada uspostavljen je na način pogodan izvšenju
zakonske obveze općinskog načelnika da izvjesti općinsko vijeće do 31. ožujka za prethodnu
godinu o:
- lokacijama i količinama odbačenog otpada,
- troškovima uklanjanja odbačenog otpada,
- počiniteljima,
- zaračunatoj i naplaćenoj naknadi uklanjanja otpada,
- lokacijama na kojima je u više navrata utvđeno odbacivanje otpada,
- lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje
odbačenog otpada,
- provedbi mjera iz ove Odluke.
Članak 6.
Radi provedbe mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš komunalni redar rješenjem
naređuje uklanjanje nepropisno odloženog otpada, vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine,
ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu, upravlja određenim
područjem (dobrom), na kojem se nepropisno odloženi otpad nalazi.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena
količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj
osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana
zaprimanja rješenja.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Vukovarsko-srijemske županije putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar.
Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovoga članka komunalni redar utvrđuje
ispunjavanje obveze određene rješenjem.
Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nije
izvršena, Općina Nuštar, dužna je osigurati uklanjanje nepropisno odloženog otpada predajom
ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
Općina Nuštar ima pravo na naknadu troška uklanjanja nepropisno odloženog otpada od
vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat odnosno od osobe koja
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na koje se otpad
nalazio, po načelu „onečišćivać plaća“.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen
na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno
osoba koja sukladno posebnom porpisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta
pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten
je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi
pristupa na nekretninu u svrhu utvđivanja činjenica.
Članak 7.
Ako je otpad odbačen na javnu površinu kojom upravlja Općina Nuštar, uklonit će ga
Monosterium d.o.o. za trgovinu i komunalne usluge, odmah po saznanju o njemu, a u sklopu
svojih redovitih aktivnosti, bez potrebe prethodnog donošenja rješenja komunalnog redara o

tome, te o istom dostaviti podatke Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar, za potrebe
sustava evidentiranja.
Članak 8.
Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine
Nuštar.
Članak 8.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke, do
31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Novak

KLASA: 604-02/18-02/1
URBROJ: 2188/07-18-02/03
Nuštar, 15. prosinca 2018. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije br.
10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2018. godine, d o n o s i
ODLUKU O STIPENDIJAMA OPĆINE NUŠTAR ZA
AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Članak 1.
Svi redovni studenti dodiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija, od druge do
posljednje godine, s prebivalištem na području Općine Nuštar ostvaruju pravo na stipendiju Općine
Nuštar pod uvjetom da ne primaju drugu stipendiju, te da nisu ponavljači godine za koju podnose
zahtjev za stipendiju.
Članka 2.
Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, odnosno za period od rujna 2018. do lipnja 2019. godine
Članak 3.
Ukupan iznos za stipendiranje podijelit će se na broj studenata koji ispunjavaju uvjete iz čl. 1. ove
Odluke tako da svaki student dobije jednak mjesečni iznos od 800,00 kuna.
Članak 4.
Stipendije se dodjeljuju na temelju prethodno provedenog natječaja.
Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije donosi Općinski načelnik.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Općine i na internetskoj stranici Općine
Nuštar, a provodi ga Jedinstveni upravni odjel.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

OPĆINA NUŠTAR
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Novak
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KLASA: 940-01/18-02/1
URBROJ: 2188/07-18-02/03
Nuštar, 15. prosinca 2018. godine
Temeljem članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije
broj 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2018.
godine donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
I.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Nuštar, prema
parcelacijskom elaboratu označenima kao k.č.br. 1784/3 ulica, cesta II reda Križnog puta od
913 m2 i k.č.br. 1785/2 put, put kod Dvorca od 12 m2, obje upisane u zk.ul.br. 2293.
II.
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima,
Zemljišnoknjižni odjel, na nekretninama iz točke I. ove Odluke izvršit će brisanje statusa
javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Općine Nuštar.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Novak

OBRAZLOŽENJE
Nekretnine označene kao k.č.br. 1784/3 ulica, cesta II reda Križnog puta od 913 m2 i
k.č.br. 1785/2 put, put kod Dvorca od 12 m2, obje upisane u zk.ul.br. 2293 kao status javnog
dobra.
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3. u skladu sa svojim planom i programom
izgradnje cesta, pristupaju izgradnji Brze ceste – 1. faza Istočne zaobilaznice Grada
Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00 (I faza od km 0+000,00 do km
5+490,00) k.o. Nuštar. Za navedenu izgradnju pribavljeni su ovjereni parcelacijski elaborati,
izrađeni po Trafficon d.o.o. Zagreb, Selska 50, u skladu s Lokacijskom dozvolom KLASA:
UP/I-350-05/11-01/88, URBROJ: 531-06-2-1-11-18 KM od 27. srpnja 2011. godine, izdanom
od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za prostorno
uređenje. Uvidom u parcelacijski elaborat k.o. Nuštar utvrđeno je da gore navedeni zahvat
treba izvršiti i na česticama koje imaju status javnog dobra.
Člankom 103. Zakona o cestama propisano je kada je prestala potreba korištenja
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi,
a Odluku o ukidanju statusa javnog dobra sukladno članku 103. stavku 2. donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

