KLASA: 320-02/20-02/6
URBROJ: 2188/07-20-02/3
Nuštar, 25. veljače 2020. godine

Na temelju članka 29. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj:
20/18, 115/18, 98/19 ), članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije broj 10/18.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 33. sjednici održanoj --.
veljače 2020. godine donosi
ODLUKU o donošenju
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine
Nuštar

Članak 1.
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Nuštar.
Članak 2.
Program se šalje na prethodno mišljenje Vukovarsko-srijemskoj županiji i na suglasnost u
Ministarstvo poljoprivrede.
Članak 3.
Program je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske
županije, a odredbe Programa se primjenjuju nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva
poljoprivrede.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem Općine Nuštar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije
br. 13/2018).
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 601-01/20-02/01
URBROJ: 2188/07-20-02/03
Nuštar, 25. veljače 2020. godine
Na temelju članka 35. 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, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/18)
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 33. sjednici održanoj 25. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće djelatnicima u
Predškolskoj ustanovi „Vrtuljak“
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i koeficijenti za obračun plaće za djelatnike zaposlene u
Predškolskoj ustanovi „Vrtuljak“ čiji je osnivač Općina Nuštar.
Članak 2.
Plaću djelatnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža.
Članak 3.
Pri određivanju koeficijenta za pojedino radno mjesto uzima se u obzir opseg i složenost poslova,
odgovornost i samostalnost u obavljanju poslova, stručna sprema i radno iskustvo koji se traže za
pojedino radno mjesto, te ostali elementi koji definiraju određeno radno mjesto.
Članak 4.
Osnovicu za obračun plaće djelatnika u Predškolskoj ustanovi „Vrtuljak“ donosi Općinsko vijeće
Općine Nuštar posebnom odlukom.
Članak 5.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
1.POSLOVI VOĐENJA VRTIĆA
R.br.
Naziv radnog mjesta
1.1
Ravnatelj

Koeficijent
1,818

2. STRUČNO-PEDAGOŠKO POSLOVI
R.br.
Naziv radnog mjesta
2.1
Odgojitelj (VSS)
2.2
Odgojitelj (VŠS)

Koeficijent
1,391
1,365

3. POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI
R.br.
Naziv radnog mjesta
3.1
Kuhar
3.2
Spremačica

Koeficijent
0,776
0,692

Članak 6.
Za svako povećanje broja djelatnika (bilo da je riječ o zapošljavanju na određeno ili neodređeno
vrijeme) Predškolska ustanova „Vrtuljak“ mora dobiti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Članak 7.
Riječi i pojmovi koji su korišteni u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muško i ženski rod.
Članak 8.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a početi će se
primjenjivati s plaćom za mjesec ožujak 2020. godine, a koja će biti isplaćena u travnju 2020. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dario Novak

KLASA: 810-01/20-02/02
URBROJ: 2188/07-20-02/03
Nuštar, 25. veljače 2020. godine
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine “ broj
82/15 i 118/18) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije 10/18), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 33. sjednici održanoj 25. veljače 2020.
godine donosi:
ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Nuštar
Članak 1.
Ovom se Odlukom sukladno postojećoj Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Nuštar,
osniva postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Nuštar.
Članak 2.
Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite, sanacije
terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog
stanovništva te zaštite od poplava.
Članak 3.
Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ br.
27/17) postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Nuštar sastoji se od 18 pripadnika:
-1 (jedna) upravljačka skupina – dva (2) pripadnika
-2 (dvije) operativne skupine – osam (8) pripadnika
Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od osam (8)
pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.
Članak 4.
Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica
pripadnika civilne zaštite.
Članak 5.
Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Nuštar.

Članak 6.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne
zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Općine Nuštar.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite
Tima opće namjene Općine Nuštar KLASA: 022-05/08-01/547, UR. BROJ: 2188/07, od 17. srpnja
2008.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije“.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dario Novak

KLASA: 601-01/20-02/02
URBROJ: 2188/07-20-02/03
Nuštar, 25. veljače 2020. godine
Na temelju članka 35. 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, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/18)
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 33. sjednici održanoj 25. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o osnovici za obračun plaće djelatnicima u
Predškolskoj ustanovi „Vrtuljak“
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće djelatnicima u Predškolskoj ustanovi „Vrtuljak“ čiji je osnivač Općina
Nuštar određuje se sukladno osnovici za izračun plaća javnih službenika i namještenika zaposlenih u
javnim službama.
Članak 2.
Za svako povećanje osnovice potrebna je prethodna suglasnost osnivača.
Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a početi će se
primjenjivati s plaćom za mjesec ožujak 2020. godine, a koja će biti isplaćena u travnju 2020. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dario Novak

KLASA: 601-01/20-02/3
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 25. veljače 2020. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije broj 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 33. sjednici održanoj 25. veljače
2020. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima
i rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća Izvješće Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima
i rashodima za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 021-05/20-02/01
URBROJ: 2188/07-20-02/03
Nuštar, 25. veljače 2020. godine
Temeljem članka 35. Stavka 1. Točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19), članka 31. Statuta Općine Nuštar (“Službeni vjesnik” VSŽ br. 10/18) Općinsko vijeće
Općine Nuštar na 33. sjednici održanoj dana 25. veljače 2020. donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Nuštar
Članak 1.
U Statutu Općine Nuštar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 10/18) u članku 20.
stavku 1. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuje se riječima „tijelo državne uprave“.
U stavku 2. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave“.
Članak 2.
U članku 24 stavak 1. briše se riječ „središnje“.
Članak 3.
U članku 48. stavku 1. riječi: »predstojnika ureda državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima:
»nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.
Članak 4.
U članku 52. stavak 3. briše se riječ „središnje“.
Članak 5.
U članku 54., stavku 1.. riječi „obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na
Općinu“ zamjenjuju se riječima „odnosno povjerenih poslova državne uprave“.
U članku 92 briše se riječ „središnja“.

Članak 6.

Članak 7.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ VSŽ.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

