KLASA: 363-02/15-02/3
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine
Temeljem čl. 31. Statuta Općine Nuštar ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09 i
04/13 ) i članka 18. Zakona o grobljima ( NN 19/98 i 50/12) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na
svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. rujna 2015. godine d o n o s i
ODLUKU
O CIJENAMA USLUGA NA GROBLJIMA U OPĆINI NUŠTAR
I.
Utvrđuju se cijene usluga groblja na području Općine Nuštar kako slijedi:
1. Naknada kod dodjele grobnog mjesta ( jednokratno ) – 50 kn/m² s PDV-om
2. Godišnja grobna nakanda ( godišnje po m2 ) – 16,60 s PDV-om
II.
Pojedinačna rješenja za cijene usluga iz članka 1. ove Odluke donosi Monosterium d.o.o., komunalno
trgovačko društvo u vlasništvu Općine.
III.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke prihod su komunalnog trgovačkog društva Monosterium d.o.o. i
koriste se namjenski prema godišnjem Programu održavanja.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske
županije, a biti će istaknuta i na oglasnim pločama na grobljima Općine Nuštar.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja
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KLASA: 363-02/15-02/2
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine
Temeljem čl. 31. Statuta Općine Nuštar ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09,
4/13) te Zakona o grobljima ( NN 19/98 i 50/12 ) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na svojoj 19.
sjednici održanoj dana 17. rujna 2015. godine, d o n o s i

ODLUKU O GROBLJIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom propisuju mjerila i način obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na
području Općine Nuštar i to :
a)
uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem
b)
mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje
c)
vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta
d)
način ukopa nepoznatih osoba
e)
održavanje groblja i uklanjanje otpada
f)
uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta
Članak 2.
U smislu ove Odluke:
•
grobna mjesta su grobovi (obični – humke, s okvirom i grobnom pločom) i grobnice,
•
korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem odnosno
njihovi nasljednici te osobe koje su do dana stupanja na snagu ove Odluke održavale grobno mjesto

Članak 3.
Groblja na području Općine Nuštar služe za ukop umrlih osoba koje su na području Općine Nuštar
imale prebivalište.
Na grobljima na području Općine Nuštar može se izvršiti ukop i umrlog koji je za života izrazio takvu
želju ili je tako odlučila njegova obitelj, odnosno osobe koje su bile dužne skrbiti o njegovu ukopu.
Umrlog se može ukopati i izvan groblja sukladno odredbama važećeg Zakona o grobljima.
Članak 4.
Općina Nuštar je vlasnik svih groblja na području općine - dva groblja u naselju Marinci, jedno u
naselju Nuštar te jedno u naselju Cerić
Grobljima na području Općine Nuštar upravlja Monosterium d.o.o., komunalno trgovačko društvo u
vlasništvu Općine, kome se sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu daje obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja groblja (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).
Uprava groblja obavlja poslove održavanja groblja i evidencije grobnih mjesta.
Poslovi evidencija grobnih mjesta su:

- dodjele na korištenje grobnih mjesta ( izrada rješenja, izmjene rješenja, uplatnice/računa)
- evidencija grobnih mjesta (povezivanje položajnih podataka (karata) i tekstualne baze podataka u
jednu cjelinu, podaci o grobnom mjestu, ukopanim osobama i korisnicima... )
- vođenje registra umrlih osoba i grobnog očevidnika
- izdavanje dozvola za gradnju spomenika
- obračun godišnje grobne naknade
- evidencija dugovanja i potraživanja korisnika grobnih mjesta
- izdavanje raznih potvrda, kontinuirano uređivanje i održavanje ograđenog prostora zemljišta
II MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE
Članak 5.
Grobno mjesto (prostor za grob) dodjeljuje na korištenje Uprava groblja.
Obični grobovi – humke dodjeljuju se na korištenje kod nastale potrebe za ukopom, a uređeni grobovi
(s okvirom) i grobnice mogu se dodijeliti i prije nastale potrebe za ukopom.
Grobovi i grobnice se dodjeljuju prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi
Uprava groblja, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri nastoje usvojiti želje korisnika te prema
raspoloživim mjestima.
Ukoliko su za isto grobno mjesto ili grobnicu zainteresirane dvije ili više osoba prednost pri izboru
ima osoba čije je prebivalište na području Općine Nuštar, a ukoliko obje imaju prebivalište na
području Općine Nuštar, prednost pri izboru ima osoba koja je prije podnijela zahtjev.
Članak 6.
Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi
rješenje.
Rješenjem iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje i visina godišnje naknade te korisnici grobnog mjesta.
Protiv rješenja iz stavka 1. Ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Nuštar.
III VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA
Članak 7.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti po proteku najmanje petnaest godina od zadnjeg
ukopa.
Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s više polica, koje se nakon ukopa na odgovarajući
način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim tek kada su popunjene sve police.
Članak 8.
Uprava groblja će prije dodjele popunjenog grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke
preminulih iz popunjenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu, sukladno odredbama
Zakona o grobljima.
IV NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 9.
Nepoznate osobe ukapaju se u grobna mjesta za pojedinačne ukope na način uobičajen mjesnim
prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke (dob, spol, datum smrti).
Ukop nepoznatih osoba izvršiti će se na dijelu groblja koje odredi Uprava groblja.
Članak 10.
Ukop u smislu članka 9. Ove Odluke obaviti će se nakon što nadležni državni organi obave
odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća odobrenja, a poštujući mjesne običaje uz iskazivanje
odgovarajućeg poštovanja, a prema umrlom.
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Troškove ukopa nepoznatih osoba snosi Općina Nuštar.
V ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA
Članak 11.
Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. Ovog članka razumijeva se:
- uređenje i održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i
sezonskog cvijeća, održavanje živica, sadnja novog zelenila)
- održavanje i čišćenje staza i putova
- održavanje i čišćenje pratećih građevina na groblju (čišćenje mrtvačnice, sanitarnih prostorija)
- tekuće održavanje svih objekata groblja, kapelica i ostalih pomoćnih prostora
- zbrinjavanje otpada
- provođenje reda na groblju
- izgradnja grobnih mjesta
- proširenje groblja
- ostali radovi na održavanju i uređenju groblja i objekata groblja.
Održavanje groblja provodi se sukladno potrebama iskazanim u godišnjem Programu održavanja
kojeg donosi Uprava groblja do kraja tekuće godine.
Članak 12.
Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu izgradnje grobnih mjesta i
uređenja groblja, a u skladu s propisima o građenju, dokumentima prostornog uređenja, estetskim,
sanitarnim i drugim pravilima.
Plan izgradnje grobnih mjesta i uređenja groblja donosi Uprava groblja uz suglasnost Općine Nuštar.
Članak 13.
Radovi na uređenju ili izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon
prethodne prijave Upravi groblja i plaćanja naknade za korištenje infrastrukture groblja.
Uprava groblja zabraniti će rad onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne prijave i
plaćanja naknade za korištenje infrastrukture groblja.
Članak 14.
Pri izvođenju radova na izgradnji grobnih mjesta izvođači su dužni pridržavati se odredaba Odluke o
pravilima ponašanja na groblju, kao i slijedećeg:
- obvezatno Upravi groblja predočiti dokumentaciju o grobnom mjestu na kojem će se izvoditi radovi,
te pisanu suglasnost korisnika grobnog mjesta,
- u slučaju kada se vrši ukop u blizini mjesta izvođenje radova, radove obvezatno prekinuti do
završetka ukopa,
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a
mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja,
- građevni materijal može se držati na groblju samo u kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje
radova i na način da se time ne ometa promet na groblju, a sav otpad, zemlju i građevni materijal u što
kraćem roku ukloniti iz groblja i ispred groblja, te isto odvesti na za to određeno mjesto,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvođač je dužan radilište dovesti u prijašnje
stanje,
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju mogu se koristiti samo oni putovi i
staze koje odredi Uprava groblja,
- izvođači su dužni namjenski trošiti vodu iz vodovoda na groblju,
- strogo se pridržavati dimenzija grobnog mjesta koje odredi Uprava groblja,
- sva okolna grobna mjesta koja su od izvođenja radova uprljana ili oštećena dovesti u prijašnje stanje,
- radove izvesti u roku koji odredi Uprava groblja.
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Članak 15.
Uprava groblja će pisanim putem upozoriti korisnike grobnih mjesta na obvezu saniranja oštećenih
grobnih ploča, spomenika i ostalih uređaja na grobnim mjestima koji su prijetnja sigurnosti
posjetiteljima groblja.
Ukoliko korisnici iz prethodnog stavka ovog članka ne otklone nedostatke to će učiniti Uprava groblja
na trošak korisnika.
Članak 16.
Svako grobno mjesto mora biti označeno prikladnim nadgrobnim znakom.
Korisnici grobnih mjesta odlučuju o izgledu nadgrobnih ploča, spomenika i natpisa.
Natpisi, znakovi i spomenici na grobnim mjestima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne ni vjerske
osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.
Uprava groblja će korisnike grobnih mjesta na kojima se postave spomenici, znakovi, natpisi
neprikladnog sadržaja pozvati na obvezno uklanjanje ili popravak istih. Ukoliko to ne izvrše
uklanjanje ili popravak će izvršiti Uprava groblja na trošak korisnika.
Članak 17.
Na grobna mjesta dozvoljeno je postavljati posude za cvijeće i odgovarajuće uređaje za sigurno
paljenje svijeća.
Uz grobna mjesta ili na druge prostore groblja zabranjeno je postavljati klupe i druge predmete.
Članak 18.
Korisnici grobnih mjesta su dužni grobna mjesta uređivati, te održavati red i čistoću na način da ne
oštete ostala grobna mjesta.
Članak 19.
Uređivanje i održavanje grobova koji su proglašeni spomenicima kulture vrši Uprava groblja sukladno
propisima o zaštiti spomenika kulture.
Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostatci značajnih povijesnih osoba te grobovi od povijesnokulturnog značaja za Općinu Nuštar koje odredi Općinsko vijeće Općine Nuštar na prijedlog Uprave
groblja, ne mogu se smatrati napuštenima, već se o njima brine Uprava groblja.
Troškove održavanja grobova iz stavka 1. ovog članka snosi Općina Nuštar.
VI UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 20.
Uprava groblja mora osigurati održavanje i uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju
funkcionalne sposobnosti.
Članak 21.
Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta
zainteresiranim osobama, ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju, da pravovremeno
poduzima odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog
groblja.
Članak 22.
Uprava groblja dužna je podnijeti godišnji Program održavanja do kraja tekuće godine i financijsko
izvješće za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja načelniku, odnosno Općinskom vijeću do 31.
ožujka tekuće godine.
Članak 23.
Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba, te registar umrlih
osoba, za svako groblje posebno, s podacima o grobnicama, grobovima, korisnicima grobova te
uzroku smrti, kao i voditi i donositi ostale akte predviđene pozitivnim zakonskim propisima.
Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.
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Drugi primjerak grobnog očevidnika i registra umrlih osoba vodi računalnom tehnikom, te se
pohranjuje na CD-ima u najmanje 2 primjerka.
Grobni očevidnik, registar umrlih osoba i položajni plan grobnih mjesta i grobnica moraju se
pohraniti i trajno čuvati.
VII UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA
I GODIŠNJE NAKNADE
Članak 24.
Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi
rješenje.
Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje posebnom odlukom općinsko vijeće Općine Nuštar.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Nuštar.
Članak 25.
Naknadu iz članka 22. ove Odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici u roku određenom
rješenjem o davanju grobnog mjesta na korištenje.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju utvrđenog u rješenju iz stavka 1 ovog članka plaća se zakonska
zatezna kamata.
Naknada se koristi za izgradnju i uređenje novih grobnih mjesta i infrastrukture na predmetnom
groblju, a u skladu s godišnjim Programom održavanja.
Članak 26.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.
Visinu naknade iz stavka 1. Ovog članka određuje posebnom odlukom općinsko vijeće Općine
Nuštar. Naknada se utvrđuje po kvadratnom metru.
Prikupljena sredstva naknade iz točke 1. koriste se sukladno godišnjem Programu održavanja groblja
na predmetnom groblju.
Članak 27.
Naknadu iz članka 24. Ove odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici godišnje, time da ista
dospijeva na naplatu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Korisnik grobnog mjesta dužan je redovito plaćati godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta. Za
neredovito plaćanje godišnje naknade za korištenja grobnog mjesta korisnik grobnog mjesta dužan je
platiti zakonske zatezne kamate.
Članak 28.
Grobno mjesto za koje nije plaćena godišnja grobna naknada 10 godina smatra se napuštenim i može
se ponovno dodijeliti na korištenje, ali ne prije proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob,
odnosno nakon proteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Opremom napuštenog grobnog mjesta ( spomenik, grobna ploča, okvir, i sl.) raspolaže prijašnji
korisnik grobnog mjesta nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim
kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja slobodno
raspolaže.
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja
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Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(¨Narodne novine¨, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), te članka 31. Statuta Općine Nuštar (Službeni vjesnik
Vukovarsko-srijemske županije br.12/09 i 04/2013), Općinsko vijeće Općine Nuštar, na 19. sjednici
održanoj dana 17. rujna 2015. godine, donosi

Odluku o općinskim porezima
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uvode se općinski porezi koji su vlastiti izvor prihoda Općine Nuštar.
Članak 2.
Općinski porezi plaćaju se na području Općine Nuštar (naselja: Nuštar, Marinci i Cerić) prema Zakonu
o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave i prema ovoj Odluci.
Članak 3.
Općina Nuštar uvodi slijedeće poreze:
1. Prirez poreza na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 4.
Ovom Odlukom utvrđuju se stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja.

II. OPĆINSKI POREZI

1. Prirez poreza na dohodak
Članak 5.
Prirez poreza na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno
boravište na području Općine Nuštar.
Članak 6.
Prirez poreza na dohodak za obveznike plaćanja obračunava se po stopi od 6%.
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2. Porez na potrošnju
Članak 7.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina,
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Članak 8.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području
Općine Nuštar.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.
Obračun i način plaćanja poreza na potrošnju uređuje se odlukom općine.
Članak 9.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.
3. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 10.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na
dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone,
radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se godišnje, za proteklu godinu u iznosu od 400,00 kuna.
Članak 11.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja kojim je porez na
tvrtku odnosno naziv utvrđen.
Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku odnosno naziv.
U svezi razreza, naplate, žalbenog postupka i drugih odredaba postupka pri plaćanju općinskih poreza
sukladno se primjenjuju propisi poreza na dohodak.

III. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 12.
Poslove u svezi utvrđivanja i naplate općinskih poreza iz ove odluke obavljat će Porezna uprava
Vukovar, Ispostava u Vinkovcima.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1.ovog članka pripada naknada u iznosu od 5 % od
ukupno naplaćenih prihoda.
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Članak 13.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Nuštar dostavljati izvješća o
utvrđenim i naplaćenim porezima.
Članak 14.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu
Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli
mjesec.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama" , a objavit će se i u
"Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima od 13. prosinca 2001.
godine i Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima od 19. prosinca 2007. godine.

Klasa: 410-01/15-02/1
Urbroj: 2188/07-15-02/03
Nuštar,17. rujan 2015. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja
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KLASA: 026-03/15-02/1
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine
Temeljem čl. 3., 4., 5. i 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
( Narodne novine br. 28/10 ) i čl. 31. Statuta Općine Nuštar ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske
županije br.12/09 i 04/2013 ), Općinsko vijeće Općine Nuštar, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17.
rujna 2015., d o n o s i
ODLUKU
O OSNOVICI I KOEFICIJENTU ZA OBRAČUN PLAĆE OPĆINSKOG
NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA KOJI SVOJU DUŽNOST
OBAVLJAJU PROFESIONALNO
Članak 1.
Plaću općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za
radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja,
dužnosniku se određuje placa u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaća
državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Članak 3.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno je 3,50.
Članak 4
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno
iznosi 2,97.
Članak 5.
Pojedinačna rješenja o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, utvrđene
prema odredbama ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u
roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske
županije

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja

Na osnovi članka 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(„Narodne novine“ br. 114/10, 31/11), i članaka 81. i 82. Statuta Općine Nuštar ( Službeni
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/2009), prijedloga Povjerenstva za popis
imovine, obveza i potraživanja i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“
Vukovarsko – srijemske županije br. 12/09.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 19.
sjednici održanoj dana 17. rujna 2015. godine, donosi:
ODLUKU
o otpisu potraživanja

I.
Na osnovi prijedloga Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja sa stanjem na dan
02. rujna 2015. godine, otpisuju se nenaplativa potraživanja slijedećih prihoda proračuna
Općine Nuštar:

Komunalna naknada
Ukupno:

14.051,90 kuna
14.051,90 kuna
II.

Ova Odluka prilaže se Godišnjem popisu za 2015. godinu i čini njegov sastavni dio.

III.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i računovodstvo da evidentira otpis potraživanja iz
točke I. ove Odluke u poslovnim knjigama Općine Nuštar.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije.
Klasa: 401-01/15-02/1
Urbroj: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujna 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 401-01/15-02/1
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine

Na temelju članka 12., 108 i članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i a136/12), članka 4., 5., 6.,
7., 8., 10., 12., 15., i članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN
24/13) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa nije, broj
12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 19. sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine,
donosi
ODLUKU
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 008-02/15-02/2
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa nije,
broj 12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 19. sjednici održanoj 17. rujna 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 612-08/15-02/1
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. rujna 2015. godine,
donosi
ODLUKU
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o pokretanju postupka revitalizacije Dvorca KhuenBelassi u Nuštru.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 602-01/15-01/2
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. rujna 2015. godine,
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika
srednjih škola.
Članak 2.
Učenicima koji su u školskoj godini 2015/2016 upisali i redovito pohađaju srednju školu, sufinancirati
će se troškovi autobusnog prijevoza na način da:
- 75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
- Dio troškova 100 kn (mjesečno po učeniku) snose roditelji učenika, s tim da Općina Nuštar
snosi polovicu toga iznosa
- Preostali dio troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar,
Članak 3.
Učenicima koji su u školskoj godini 2015/2016 upisali i redovito pohađaju srednju školu, sufinancirati
će se troškovi javnog prijevoza željeznicom na način da:
- 75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
- 25 % troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar
Članak 4.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Nuštar.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije i na internetskoj stranici Općine Nuštar.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 041-01/15-02/9
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa nije,
broj 12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 19. sjednici održanoj 17. rujna 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Nuštar za 2014. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Nuštar za 2014. godinu koju je izvršio Državni ured za reviziju-Područni ured Vukovar.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 601-01/15-02/5
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 17. rujan 2015. godine

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17. rujna 2015. godine,
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece
rane i predškolske dobi

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i
obrazovanja djece rane i predškolske dobi koja pohađaju dječje vrtiće izvan Općine Nuštar u iznosu od
250,00 kuna mjesečno za svako dijete, a djeca koja pohađaju dječji vrtić „Vrtuljak“ Nuštar
sufinancirat će se sa dodatnih 50,00 kuna za svako dijete koje ima prebivalište na području Općine
Nuštar
Članak 2.
Ova Odluka primjenjuje se samo u slučaju popunjenosti dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Nuštar i vrijedi do
31. prosinca 2015. godine
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije i na internetskoj stranici Općine Nuštar.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

