KLASA: 400-09/15-02/
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16.prosinca 2015.
Temeljem čl. 43. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te čl. 31.
Statuta Općine Nuštar (‘’Službeni vjesnik’’ Vukovarsko- srijemske županije br.12/09.) Općinsko

vijeće Općine Nuštar, na 20. sjednici održanoj održanoj dana 16. prosinca 2015. godine, donijelo je
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNU
OPĆINE NUŠTAR ZA 2015. GODINU

I
Proračun Općine Nuštar za 2015. godine planiran je u slijedećim veličinama:
- PRIHODI:
- RASHODI:
II
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i
rashoda za 2015. godinu kako slijedi:

KLASA: 320-02/15-02/14
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16. prosinca 2015.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije br. 12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 20. sjednici održanoj 16.
prosinca 2015. godine donosi:
ODLUKU
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o dodjeli čestice broj 109 k.o. Nuštar Udruzi
hrvatskih veterana Domovinskog rata.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 335-01/15-02/1
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16.prosinca 2015.
Na temelju članka 9. stavka 2, članka 14. stavka 1 i 41 . stavka 1 Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br.85/15.) i članka 31. Statuta Općine Nuštar
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine
Nuštar na svojoj 20. sjednici održanoj dana 16.prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKA
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Nuštar
I OPĆE ODREDBE

Čl.1.
Ovom Odlukom se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati
ugostiteljsku djelatnost, radno vrijeme ugostiteljskih objekata i prostori na kojima mogu biti
ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi,
kolicima i sl. napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim
površinama.
Članak 2.
Dnevni raspored, početak i završetak radnog vremena, u okviru radnog vremena
određenog ovom odlukom, utvrđuje poslodavac ili vlasnik ugostiteljskog objekta.
II RADNO VRIJEME

Članak 3.
Za pojedine vrste ugostiteljskih objekata određuje se raspored, najraniji početak i
najkasniji završetak radnog vremena kako slijedi:
3.1. ugostiteljski objekti iz skupne „Hoteli“, „Kampovi“;i „Ostali ugostiteljski objekti
za smještaj“ obavezno rade od 0:00 do 24:00 sata svaki dan,
3.2. ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 6:00 do
24.00
sata
3.3. ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju propisane uvjete za rad
noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi od 21:00 do
6:00 sati,
3.4. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ mogu
raditi od 7:00 do 24.00 sata,

3.5. ugostiteljski objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima mogu pružati
ugostiteljske usluge od 0:00 do 24:00 sata svaki dan, i/ili uz prethodni dogovor, odnosno
samo uz prethodni dogovor i/ili poziv, što mora biti istaknuto u obavijesti na ulaznim vratima
sa podatkom o kontaktu
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi sa petka na subotu, sa
subote na nedjelju, te uoči i na dane blagdana do 1:00 sat.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ mogu
raditi sa petka na subotu, sa subote na nedjelju, te uoči i na dane blagdana do 6:00 sati.
Članak 4.
Radno vrijeme na otvorenim i zatvorenim terasama uz ugostiteljske objekte iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“, identično je radnom vremenu ugostiteljskih objekata, uz zabranu
svakog korištenja tehničkih uređaja za ozvučenje od 23:00 sata do 7:00 sati narednog dana.
Na otvorenim i zatvorenim terasama uz ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“, sa petka na subotu, sa subote na nedjelju, te uoči i na dane blagdana, zabranjuje
se svako korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje od 24:00 sata do 7:00 sati narednog
dana.
Ugostiteljskim objektima iz skupine „Barovi“ zabranjuje se izvođenje žive glazbe, osim
u objektima registriranim kao „Noćni klub“, „Noćni bar“ i „Disco bar“, odnosno barovima koji
rade noću, te u slučajevima iz članka 5. i 6. ove Odluke.
Članak 5.
Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati da se nakon 23.00 sata glazba ne čuje
izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje buke u
ugostiteljskom objektu i ispred njega.
U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan onemogućiti iznošenje pića i napitaka
radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskih objekata osim na prostorima za
usluživanje na otvorenom prostoru.
Članak 6.
Općinski načelnik Općine Nuštar može na pojedini zahtjev ugostitelja za ugostiteljske
objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od
vremena utvrđenog člankom 3. stavak 3.2.) ove Odluke , kao i mogućnost izvođenja žive
glazbe, za pojedine dane, u slučaju organiziranja prigodnih proslava ( svadbi, maturalnih
zabava i sličnih događanja).
Članak 7.
Za vrijeme održavanja turističkih manifestacija, kulturnih, sportskih, vjerskih, zabavnih i
sličnih programa, proslava povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Općinski načelnik
Općine Nuštar može svojom odlukom propisati drugačije radno vrijeme, kao i mogućnost
izvođenja žive glazbe, za ugostiteljske objekta iz skupine „Restorani“ i „Barovi“,od radnog
vremena propisanog člankom 3. ove Odluke.
Članak 8.
Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i
slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već
ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva uz odobrenje Općine.
Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira turistička
zajednica Grada Vinkovaca ili županije Vukovarsko-srijemske, i/ili Općina ili drugi
organizatori uz odobrenje Općine Nuštar, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske
usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka.

Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu
ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog
računa za pruženu uslugu.
Članak 9.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 0:00 do 24:00
sata ako se nalaze izvan naseljenog područja na lokaciji udaljenoj od stambenih objekata
minimalno 200 m, odnosno minimalno 50m uz uvjet da se ugostiteljski objekt nalazi u
podrumskom dijelu građevinskog objekta.
Članak 10.
U slučaju učestalog remećenja javnog reda i mira, te nepravilnosti u radu, kao i drugih
objektivnih okolnosti koje će se utvrditi, Općinski načelnik može donijeti odluku o ranijem
završetku radnog vremena propisanog zakonom, kao i ovom odlukom.
III ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Članak 11.
Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi,
kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim
površinama, mogu biti smješteni na javnim površinama Općine Nuštar.
Jedinstveni upravni odjel, na zahtjev stranke, rješenjem će odrediti točnu lokaciju
prostora iz stavka 1. ovog članka na kojoj mogu biti navedeni ugostiteljski objekti. Prostori na
kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti iz stavka 1.ovog članka ne mogu biti na
udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom
dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se
održavaju javni skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske i druge manifestacije i sl.,
samo za vrijeme njihova trajanja.
Na prostoru u privatnom vlasništvu, ugostitelji iz stavka 1. ovog članka, mogu biti uz
odobrenje Općine Nuštar, odnosno Jedinstvenog upravnog odjela.
IV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području Općine Nuštar, KLASA: 022-05/07-01/588, URBROJ: 2188/07 od
dana 24.srpnja 2007.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 601-01/15-02/7
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16. prosinca 2015. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 20. sjednici održanoj dana 16. prosinca 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.
Članak 2.
Ova Odluka primjenjuje se samo u slučaju popunjenosti dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Nuštar i vrijedi od
01. siječnja 2016. godine, a vrijedi do 01. lipnja 2016.
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

INA

KLASA: 810-03/15-02/5
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16. prosinca 2015.

Temeljem članka 17., stavka 3. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite. ("Narodne novine"
RH br. 82/15) i članka 31. Statuta Općine Nuštar ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije 12/09 i 04/13), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Nuštar, Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 20. sjednici održanoj dana
16. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nuštar
Članak 1.
Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za civilnu zaštitu na području
Općine Nuštar:
1. ISTRAŽIVAČ d.o.o. Nuštar, razminiranja
2. OKUSI SLAVONIJE d.o.o. za proizvodnju i usluge
3. Trgovački obrt STOP Nuštar
4. SUTON d.o.o. Nuštar, proizvodnja i trgovina
5. MORE d.o.o. Cerić, za trgovinu i usluge
6. Trgovački obrt AMPULA Nuštar
7. Minimarket VANJA Nuštar
8. Minimarket MARINA Nuštar
9. Minimarket DALIA Nuštar
10. ŠUMAJA CPMMERCE proizvdnja i trgovina
Članak 2.
Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Općine Nuštar:
1.
2.
3.
4.

Lovačko društvo SOKOL Nuštar
Lovaćko društvo SRNDAĆ Marinci
SRD VUKA Nuštar
SRD MLADOST Cerić

Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Nuštar su one pravne osobe koje su
svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji
nositelji tih djelatnosti na području Općine Nuštar.

Članak 4.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite općine
Nuštar.
Članak 5.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i
spašavanja te Civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
općine Nuštar u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i
aktivnosti.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja području Općine
Nuštar, KLASA: 810-03/15-01/2, URBROJ: 2188/07-15-01/03 donijeta od Općinskog
načelnika dana 28. listopada 2015. godine.
Članak 8.
Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj
Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Vukovar.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu nakon što predstavničko tijelo općine Nuštar istu usvoji uz prethodno
dobivenu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Vukovar .

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 363-01/15-02/4
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16. prosinca 2015. godine
Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04., 178/04. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Nuštar (‘’Sližbeni vjesnik’’
Vukovarsko- srijemske županije br.12/09 i 04/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na 20. sjednici
održanoj održanoj dana 16. prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Nuštar za 2016. godinu za:
- javne površine,
- javnu rasvjetu,
- groblja,
- odlaganje komunalnog otpada
- nerazvrstane ceste.
Članak 2.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. financira se iz:
- komunalnog doprinosa
- proračuna općine
- naknade za koncesiju
- naknade od nezakonito izgrađenih zgrada
Članak 3.
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih
za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 4.
Općina Nuštar u 2016. godini planira gradnju slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
- gradnja javnih površina – betoniranje staza i asfaltiranje.................
- proširenje javne rasvjete .............................................................
- ugradnja LED rasvjete ………………………………………………………………..
- proširenje vodovodne mreže .........................................................
- proširenje mreže odvodnje otpadnih voda ...................................
- nerazvrstane ceste ........................................................................
- izgradnja groblja ...........................................................................

400.000,00 kn
20.000,00 kn
500.000,00 kn
300.000,00kn
50.000,00kn
400.000,00kn
100.000,00kn

Članak 5.
Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 1.770.000,00 kuna.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko- srijemske županije, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2016. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 363-01/15-02/3
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16. prosinca 2015.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Nuštar (“Službene vjesnik“
Vukovarsko- srijemske županije broj 12/09. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Nuštar za
2016. godinu, opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje
Programa.
Program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:
1. javna rasvjeta,
2. održavanje poljskih putova,
3. održavanje kanalske mreže,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje javnih površina,
6. održavanje groblja
Članak 2.
Sredstva za redovno financiranje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Nuštar za 2016.
godinu u iznosu od 1.760.000,00 kuna.
Programom se utvrđuje:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
-

iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i naznakom izvora
financiranja.

Članak 3.
Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka
1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:
1. JAVNA RASVJETA
Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije u 2016.
godini iznose 530.000,00 kuna. Od toga na održavanje javne rasvjete odnosi se 80.000,00
kuna. Za troškove električne energije za javnu rasvjetu predviđeno je 450.000,00 kuna.

Rashodi za javnu rasvjetu financirati će se u cijelosti od prihoda za posebne namjene
(komunalne naknade i komunalnog doprinosa). Cvjetni dekorski ukrasi u iznosu od 20.000,00
kn.
2. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA
Održavanje poljskih putova uključuje sanaciju poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih
putova, nasipanje, planiranje i ravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i oštećenju
pojedinog puta.
Ukupni rashodi za održavanje poljskih putova planirani su u iznosu 350.000,00 kuna. Izvor
financiranja u cijelosti su prihodi za posebne namjene (prihod od zakupa i prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta).
3. NERAZVRSTANE CESTE
Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 100.000,00 kuna. Ove aktivnosti obuhvaćaju
održavanje, rekonstrukciju na prometnicama. Cilj je poboljšanje kvalitete i opremljenosti
prometnica uz osiguranje veće sigurnosti prometa. Izvor financiranja u cijelosti su prihodi za
posebne namjene (porez i prirez građana i komunalni doprinos).
4. JAVNE POVRŠINE
Za održavanje javnih površina planirano je ukupno 760.000,00 kn, te uključuje poslove:
- čišćenje javnih površina,
- košenje javnih površina,
- odvoz otpada sa javnih površina,
- ozelenjavanja javnih površina.
Za nabavu cvijeća planiran je iznos od 20.000,00 kn.
Za održavanje cesta tijekom zimskog perioda predviđen je iznos od 60.000,00 kn.
Rashodi za navedene poslove u cijelosti ce se financirati iz prihoda za posebne namjene
(porez i prirez građana i komunalna naknada).
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
Za tekuće održavanje groblja nisu planirana sredstva u Proračunu za 2016. godinu s obzirom
da je sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja, istim upravlja
trgovačko društvo u vlasništvu Općine Nuštar.
Članak 4.
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 361-01/15-02/1
URBROJ: 2188/07-15-01/03
Nuštar, 16. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12) i članka 31. Statuta Općine Nuštar
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 04/13), Općinsko
vijeće Općine Nuštar na 20. sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donosi
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2016. godinu
Članak 1.
Prihod proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u
iznosu 50.000,00 kuna
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti kroz Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, za izgradnju objekata
komunalne infrastrukture.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije,
a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 400-09/15-02/
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16.prosinca 2015.
Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te čl. 31.
Statuta Općine Nuštar (‘’Službeni vjesnik’’ Vukovarsko- srijemske županije br.12/09.) Općinsko

vijeće Općine Nuštar, na 20. sjednici održanoj održanoj dana 16. prosinca 2015. godine, donijelo je
ODLUKA O PRORAČUNU
OPĆINE NUŠTAR ZA 2016. GODINU

I
Proračun Općine Nuštar za 2016. godine planiran je u slijedećim veličinama:
- PRIHODI:
- RASHODI:
II
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i
rashoda za 2016. godinu kako slijedi:

Na temelju članka 16. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15 ) i članka 31. Statuta Općine Nuštar
(''Službeni vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije, br. 12/09 i 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar,
na svojoj 20. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE NUŠTAR ZA 2015. godinu
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' br. 82/15.) definirano je da u ostvarivanju prava
i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju stanje zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području,
utvrđuju izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na svom području, te obavljaju i druge
poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Općina Nuštar, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, planira,
organizira i provodi mjere zaštite i spašavanja.
Sudionici sustava civilne zaštite, temeljem čl. 8. predmetnog zakona su :
• Vlada Republike Hrvatske,
• središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite,
• tijela državne uprave i druga državna tijela,
• Oružane snage Republike Hrvatske i policija,
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Operativne snage sustava civilne zaštite temeljem čl. 20 predmetnog zakona su:
• stožeri civilne zaštite,
• operativne snage vatrogastva,
• operativne snage Hrvatskog Crvenog križa ,
• operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanje,
• udruge
• postrojbe i povjerenici civilne zaštite
• koordinatori na lokaciji
• pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
operativne snage sustava civilne zaštite dužna su voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima,
sposobnostima i resursima svojih operativnih snaga te navedene podatke jednom godišnje, najkasnije
do ožujka sljedeće godine, dostaviti Državnoj upravi.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za općinu Nuštar, osobnoj
i materijalnoj formaciji te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem
razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i
materijalnih dobara redovita djelatnost, u 2015. godini izradila i donijela slijedeće akte:
- Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
- Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine za narednu godinu
- Odluka i izmjeni Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
- Potpisan je ugovor sa Braniteljskom zadrugom „Aktivan život“ za izradu Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća
Općina Nuštar je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove
zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim nadzorima.

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Odlukom o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Nuštar, temeljem Zakona o sustavu civilne
zaštite i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja u Stožer civilne
zaštite imenovani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Drago Mrkonjić, zamjenik načelnika Općine Nuštar kao načelnik Stožera ZiS,
Dušan Suzić, Predstavnik područnog ureda za ZiS Vukovar, član
Marko Andabak, Predstavnik nadležne policijske postaje,
Tadija Milić, Zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Nuštar
Rimac Mato za člana,
Zdravko Vrselja za člana,
Josip Srednoselec za člana,
Milić Ivo za člana,

Stožer civilne zaštite osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih
ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Nuštar poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće na području Općine, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne
zaštite.
Radionica Tima CZ opće namjene, povjerenika i teklića Općine Nuštar održano je
_____________godine kad je ustrojen novi tim CZ opće namjene.
PREVENTIVA I PLANOVI CZ
Do donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Planova
zaštite i spašavanja za područje Općine Nuštar primjenjuju se:
a) Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i
tehničko- tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma na području Općine
Nuštar od 27. travnja 2010. godine
b) Plan djelovanja civilne zaštite;
c) Plan mobilizacije civilne zaštite.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih
nesreća i katastrofa, Stožer zaštite i spašavanja koristi teklićku službu koja je ustrojena za te potrebe.
Upoznavanje građana s mjerama zaštite i spašavanja provođeno kroz rad mjesnih odbora i drugih
institucija Općine.
SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću
mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja,
uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja
postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Nuštar je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih,
kulturnih i drugih dobara, no kako na području Općine nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane i
dopunske zaštite, te za tu namjenu nisu planirana sredstva u Proračunu.
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VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Nuštar je osnovano 1893. godine, te je 2013. godine
proslavilo 120. obljetnicu osnivanja i rada.
Vatrogasna postrojba DVD-a Nuštar djeluje na području općine Nuštar (naselja Nuštar, Cerić i
Marinci) sukladno planu zaštite od požara te po zapovijedi županijskog zapovjednika ako je potrebno
na području Vukovarsko-srijemske županije ili na teritoriju RH.
Ukupan broj vatrogasaca koji su osposobljeni za gašenje požara i tehničke intervencije je 69.
Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva raspolaže s 3 vatrogasna vozila (navalna
vozila). Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.
DVD Nuštar redovito obavlja dežurstvo u vrijeme žetve i vršidbe kao i organizaciju motrilačke službe,
napravljen je popis dežurnih vatrogasaca te popis s telefonskim brojevima odgovornih osoba.
Općinsko vijeće Općine Nuštar svojim Proračunom za 2015. godinu za rad Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Općine Nuštar osiguralo je sredstva, u iznosu od 180.000,00 kn.
Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Nuštar i
vatrogasna postrojba tog Društva zadovoljava sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim
propisima.
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini,
što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području Općine Nuštar ne egzistira niti funkcionira niti jedna od udruga koja ima navedeno kao
djelatnost.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nuštar. Službe i pravne osobe koje imaju
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u
sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu
djelovanja civilne zaštite ( javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, javna
poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, groblja te pravne osobe koje se bave i drugim
djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav
zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i značaj pojedinih operativnih snaga i pravnih osoba u mogućem
angažiranju na poslovima zaštite i spašavanja za slučaj potrebe:
• Dom zdravlja Vinkovci – ambulante liječnika opće prakse i stomatološke ambulante,
• Hrvatske šume d.d.- ispostava Vinkovci,
• Vinkovački vodovod i kanalizacija,
• Hrvatskih cesta,
• Županijske ceste,
• HEP Distribucija- Elektra Vinkovci,
• ŽC 112.
• DVD Nuštar
• Monosterium d.o.o. za trgovinu i komunalne usluge
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Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Nuštar su:
• Lovačko društvo „Sokol“ Nuštar
• Lovačko društvo „Srndać“ Marinci
• SRD „Vuka“ Nuštar
• SRD „Mladost“ Cerić
Za rad gorske službe spašavanja osiguran je i realiziran iznos od 2.000,00 kuna sukladno potpisanom ugovoru,
te za Crveni križ 55.000,00 kn
U općini Nuštar sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te izdvajaju sredstva za
veterinarske usluge na području općine.
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene
ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine
Nuštar.
ZAKLJUČAK
Temeljem ove skraćene analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nuštar
daje se zaključak:
2. Općina Nuštar planiranim sredstvima iz proračuna izvršava sve obveze prema svim tijelima i
subjektima iz sustava za zaštitu i spašavanje.
3. Općina Nuštar se obvezuje uskladiti sve akte sa postojećim zakonskim i podzakonskim propisima
s područja zaštite i spašavanja.
4. U Općini Nuštar postoji Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te je
ista na snazi do trenutka dok se ne izradi nova.
5. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Nuštar u 2016. godini
treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja
zaštite i spašavanja.

KLASA: 810-01/15-02/3
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja
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Na temelju članka 46. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' 82/15) i članka 31. Statuta
Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije, br. 12/09 i 4/13), a na prijedlog
općinskog načelnika općine Nuštar, Općinsko vijeće Općine Nuštar, na svojoj 20. sjednici održanoj
dana 16. prosinca 2015. godine, donosi
MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE NUŠTAR ZA 2016. godinu
I
Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu civilne
zaštite na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša, i to: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva
pomoć, KBRN zaštita, asanacija (humana, animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica
životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.
Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog čelnika Državne uprave, donosi uredbu o jedinstvenim
znakovima za uzbunjivanje.
Člankom 47. predmetnog zakona određene su aktivnosti i faze u sustavu civilne zaštite:
(1) Aktivnosti u sustavu civilne zaštite su:
– pripremne aktivnosti koje se provode kao preventivne i planske aktivnosti u okviru redovne
djelatnosti sudionika sustava civilne zaštite
– operativne aktivnosti koje se provode u rasponu od ranog upozoravanja, pripravnosti do reagiranja.
(2) Faze u sustavu civilne zaštite su:
1. prevencija
2. pripravnost
3. reagiranje.
II
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite se odnose na sljedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri civilne zaštite)
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja
i Planu civilne zaštite, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje
na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih
osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, za stožer zaštite i
spašavanja, postrojbe civilne zaštite, zapovjedništvo civilne zaštite i druge sposobnosti civilne zaštite
iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku
o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (''Narodne novine''
broj 111/07) i ostalim potrebama sustava zaštite i spašavanja, te planirati provođenje osposobljavanja,
uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.
Potrebno je:
• ažurirati podatke u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, ažurirati podatke u
Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite na dijelovima na kojima je to potrebno
• provesti osposobljavanje Tima CZ opće namjene koje je predviđeno za 28. ožujak 2015.
godine
2.VATROGASTVO (DVD Nuštar)
Proračunom Općine Nuštar za 2016. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija na
području Općine sukladno odredbama čl. 43. 44. i 45. Zakona o vatrogastvu. Slijedom iznijetoga, za
dobrovoljne vatrogasne postrojbe, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u
Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 350.000,00 i to za:
• nabavu vatrogasne opreme,
• održavanje vozila,
• sustav organizacije i djelovanja, dežurstva i dr.,
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a sa ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području
Općine Nuštar.
4. SKLONIŠTA
Na području Općine nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane i dopunske zaštite, te za tu namjenu
nisu planirana sredstva u Proračunu, a za prilagodbu podrumskih i drugih smještajnih kapaciteta u
javnim objektima nema potrebe za izdvajanjem sredstava iz proračuna jer su ista u funkciji za
predviđenu namjenu.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području Općine Nuštar ne egzistira niti funkcionira niti jedna od udruga koja ima navedeno kao
djelatnost.
6 .SLUŽBE I PRAVNE OSOBE U OPĆINI NUŠTAR KOJE SE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU SVOJE REDOVNE DJELATNOSTI
Brigu o čistoći mjesnih groblja vodi trgovačko društvo u vlasništvu Općine Nuštar: ''Monosterium''
d.o.o. za trgovinu i komunalne usluge, Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, temeljem Odluke o
povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja groblja u Općini Nuštar trgovačkom društvu u
vlasništvu jedinice lokalne samouprave donesena 23. rujna 2011. godine. Komunalno poduzeće
također je angažirano na održavanju čistoće i uređenju javnih površina.
U zimskom periodu za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama angažiran je Obrt za čišćenje
prometnica i pripremni radovi „EKO NUŠTAR“ temeljem ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta.
Odvoz komunalnog otpada obavljat će nositelj koncesije „NEVKOŠ“ d.o.o iz Vinkovaca.
Liječnik obiteljske medicine radi cijeli tjedan u dvije smjene u ambulanti u Nuštru, i cijeli tjedan u
Cerić, a koje pripadaju pod nadležnost Doma zdravlja u Vinkovcima, a pučanstvo iz naselja Marinci
primarna zdravstvena zaštita pruža se u ambulanti u Nuštru. Hitna služba Vukovarsko-srijemske
županije Vinkovci zbog blizine naselja grada Vinkovaca dolazi u naselja Općine Nuštar.
Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci na području općine Nuštar organizirat će redovite akcije
dobrovoljnog darivanja krvi.
Na prostoru općine Nuštar obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vršit će Veterinarska
služba Vinkovci, provodeći zakonom propisan mjere vezane uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša.
Naselje Nuštar opskrbljuje se vodom iz vlastitog vodocrpilišta koje je povezano s vodocrpilištem
grada Vinkovaca, na koje je, također, priključeno i naselje Cerić. Naselje Marinci opskrbljuje se
vodom iz vlastitog vodocrpilišta. Vodocrpilišta u naseljima Općine Nuštar održava Vinkovački
vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci.
III
Sastavni dio Mjera i Aktivnosti je izvod iz Proračuna Općine Nuštar.
IV
Ove Mjere i Aktivnosti stupaju na snagu osmi dan od dana objave u ''Službenom vjesniku''
Vukovarsko- srijemske županije.
KLASA:810-01/15-02/3
URBROJ: 2188/07-15-02/03
Nuštar, 16. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Gilja
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IZVOD IZ PRORAČUNA
O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2016. godini
Red
broj

1. *

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO u
2015. god. (kn)

PLANIRANO u 2016.
god. (kn)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I TIM CZ OPĆE NAMJENE
- Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
(opremanje prostora za sklanjanje i
zbrinjavanje ljudi)
- Stožer zaštite i spašavanja
- Tim CZ opće namjene
UKUPNO:

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

180.000,00

350.000,00

180.000,00

350.000,00

450.000,00

520.000,00

450.000,00

520.000,00

245.000,00

276.000,00

245.000,00

276.000,00

875.000,00

1.156.000,00

VATROGASTVO
2. *

- Vatrogasna zajednica
- Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
- Vatrogasna zapovjedništva Općine
UKUPNO:

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3.
4.

- Tekuće održavanje
UKUPNO:

UDRUGE GRAĐANA
UKUPNO:

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE
kojim je civilna zaštita redovna
djelatnost

5.

(hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna
služba, Crveni križ, veterinarska služba,
zaštita bilja, zaštita okoliša, javna
poduzeća za održavanje komunalne
infrastrukture – vodovod, kanalizacija,
čistoća, groblja i dr., kao i pravne osobe
koje
se
bave
građevinskim,
prijevozničkim, turističkim i drugim
djelatnostima od interesa za zaštitu i
spašavanje
UKUPNO:

SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
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