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Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) 
i članka 31. Statuta općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09, 
Općinsko vijeće općine Nuštar na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2017. godine donosi 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

NA PODRUČJU OPĆINE NUŠTAR ZA 2016. godinu 
 
 
 
Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske odnosno članku 21. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' br.94/13.), 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 25. 
sjednici, dana 08. travnja 2009. godine, te je isti objavljen u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- 
srijemske županije. Novi Plan gospodarenja otpadom je napravljen ali se čeka da županija napravi svoj 
kako bismo mogli uskladiti. 
 
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Nuštar osnovni je dokument o gospodarenju otpadom za 
razdoblje 2008.– 2016. godine, koji je usklađen sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br.130/05), kao i Nacionalnom strategijom zaštite okoliša 
(''Narodne novine'' br.46/02.) i programima zaštite okoliša.  
 
Plan gospodarenja otpadom sukladno Zakonu, sadržava sljedeće cjeline:  
1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,  
2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,  
3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,  
4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,  
5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.  
  
Plan  gospodarenja  otpadom  za  Općinu  Nuštar  ima ključnu  ulogu  u  uspostavi  održivog sustava  
gospodarenja  otpadom  na  području  Općine,  a  u  skladu  sa  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  i  odvoza 
otpada putem ugovora o koncesiji koje  je  u  nadležnosti  komunalnog  poduzeća  NEVKOŠ  d.o.o. iz  
Vinkovaca. Prikupljeni  otpad  s  područja  Općine  odvozi  se  i  odlaže  na  odlagalište  "Petrovačka 
dola". Otpad se prikuplja u plastičnim posudama (80, 120 i 240 l). Odlukom načelnika, a sukladno čl. 
17. Zakona o otpadu, utvrđena je obračunska jedinica za kriterij volumena otpada zapremnine 120 l, za 
cijenu od 36,00 kn (uračunat PDV) po kućanstvu. 
 
Sav  prikupljeni  glomazni  otpad  odložen  je  na  odlagalište  "Petrovačka  dola". Uz brojku od cca 
6000 stanovnika na području Općine Nuštar dolazi se do  podataka  da svaki  stanovnik Općine 
godišnje  proizvede  cca 320,12 kg  miješanog  komunalnog otpada, odnosno nešto malo više od 1,0 
kilograma komunalnog otpada dnevno po stanovniku.    
 
Temeljem Izvješća Nevkoša d.o.o. za 2016. prikupljeno je: 
- komunalni otpad:  1.070.400,00 kg 
- glomazni otpad: 14.200,00 kg 
- plastika: 11.850,00 kg  
- staklena ambalaža: 11.800,00 kg 
                                          
 
Općina Nuštar je uputila Fondu za zaštitu okoliša zahtjev za sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije za reciklažno dvorište koje je predviđeno planom gospodarenja otpadom i prostornim 
planom  Općine Nuštar na lokaciji bivšeg „vašarišta“  te smo od Fonda dobili sredstva za izradu 
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projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je napravljena i pripremljena te se čeka natječaj 
Fonda kojim bi se financiralo građenje reciklažnog dvorišta.  
 
U 2016. godini sa radom započelo je sa radom i mobilno reciklažno dvorište koje je po jedan dan 
mjesečno u svakom mjestu Općine Nuštar. 

Mobilno reciklažno dvorište je  pokretna jedinica stvorena kao nadogradnja sustava odvojenog 
prikupljanja otpada. Služi  odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i 
problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.  “Mobilno  reciklažno  dvorište” je  specijalni  kontejner  sa  
tankvanom  i  specijalnim  posudama  za sakupljanje opasnog i neopasnog otpada, u koji je moguće 
sakupiti 26 različitih vrsta otpada; papir, plastika, staklo, metal, el.otpad, lijekovi, boje i lakovi, 
žarulje, otpadna ulja, jestiva ulja, pesticidi, gume, kiseline, lužine itd. 

Mobilno reciklažno dvorište je pod nadzorom djelatnika koji tijekom radnog vremena nadgleda 
prikupljanje te pomaže korisnicima kako bi na što jednostavniji i kvalitetniji način odložili doneseni 
otpad.  

Također  se organiziralo  i  prikupljanje pojedinih  vrsti  opasnog  otpada:  stare  baterije  i  akumulatori,  
električni  i  elektronički otpad, otpadna ulja, stari lijekovi i sličan otpad koji može nastati na području 
Općine. Građani su informirani o ovlaštenim sakupljačima električnog i elektroničkog, opasnog i 
drugog otpada putem ''Općinskog glasnika'' i ''Obavijesti''.  
 
Da bi se ostvarile pozitivne  promjene u  izbjegavanju  nastanka  i  smanjenju količina  otpada  od 
velike je važnosti  i 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 
edukaciju 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. 
 
 
KLASA: 351-04/17-02/6 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
U Nuštru, 12 srpnja 2017. godine 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dario Novak 
 
 
 
 



Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 
33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12) i članka 31. Statuta Općine Nuštar 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 12/09 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 
2. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. godine donosi 

 

O D L U K U 
o imenovanju članova Nadzornog odbora  

tvrtke „Monosterium“ d.o.o. Nuštar 
 
 

Članak I. 
 

Za članove Nadzornog odbora tvrtke „Monosterium“ d.o.o. Nuštar imenuju se: 
 

1. Zoran Alpeza 
2. Vrselja Matej 
3. Čuljak Darko 
4. Sesar Zdravko 
5. Pap Josip 

  
 
 

Članak II. 
 

Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora tvrtke 
„Monosterium“ d.o.o. Nuštar donesena na 10 sjednici Općinskog vijeća Općine Nuštar 15. travnja 
2014. godine 
 

Članak III. 
 

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 
 
Klasa: 023-05/13-02/8 
Urbroj: 2188/07-13-01/03 
Nuštar, 12. srpnja 2017. godine 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 



Temeljem članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br.: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12) i članka 31. Statuta Općine 
Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 12/09 i 4/13), Općinsko vijeće Općine 
Nuštar na 2. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. godine donosi 

 

ODLUKU 
o izboru Odbora za proračun i financije  

Općine Nuštar 
 
 

Članak I. 
 

DARKO ČULJAK izabran je za predsjednika, a KATARINA KOZINA i JOSIP PAP za članove 
Odbora za proračun i financije. 
 
 

Članak II. 
 

Ovo odluka stupa na snagu danom donošenjenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 
 
Klasa: 023-05/17-02/10 
Urbroj: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12. srpnja 2017. godine 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 350-02/17-02/01 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12. srpanj 2017. 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 2. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o III Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja  

Općine Nuštar 
 

Članak 1. 
 
Općina Nuštar donosi Odluku o III Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja  
Općine Nuštar 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 601-01/17-02/1 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12. srpanj 2017. godine 
 
 
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa nije, broj 
12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 2. sjednici održanoj 12.srpnja 2017. godine, 
donosi 
 

ODLUKU  
o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima 
i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća izvješće Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o prihodima 
i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 023-05/17-02/6 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12. srpanj 2017. 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 2. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o pristupanju Općine Nuštar Udruzi općina u Republici Hrvatskoj 

 
 

Članak 1. 
 
Općina Nuštar pristupit će u članstvo Udruge općina u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 2.  
 
Općina Nuštar prihvaća Statut Udruge općina u cijelosti i ne protivi se niti jednoj njegovoj odredbi. 

 
Članak 3. 

 
Općinu Nuštar u tijelima Udruge predstavljat će općinski načelnik. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 406-01/17-02/1 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12 srpanj 2017. godine 
 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne 
novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14), članka 48. 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 i 
137/15) i članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije 12/09, 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12. 
srpnja 2017. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Nuštar 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine 
Nuštar 

1.) Nekretnina oznake k.č.br. 461, upisana u z.k.ul. 967 k.o. Marinci, ukupne površine  
5090 m2. 

Članak 2. 
 

Početna prodajna cijena nekretnine utvrdit će se procjenom tržišne vrijednosti   
nekretnina ovlaštenog sudskog vještaka. 

Članak 3. 
 

U skladu s ovom Odlukom Općinski načelnik raspisat će javni natječaj kojim će se  
utvrditi uvjeti za prodaju nekretnine iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

 
                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

KLASA: 400-06/17-01/5 
URBROJ: 2188/07-17-01/05  
Nuštar, 12 srpanj 2017. godine 
 
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12), članka 83 i 84. stavak 2. Pravilnika o  
proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10 i 31/11) članaka 31. Statuta Općine Nuštar 
(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj    
 2. sjednici  održanoj   12. srpnja 2017. godine donosi  
 

ODLUKU 
o raspodjeli rezultata poslovanja 

 
Članak 1. 

 
Utvrđuje se da je Općina Nuštar  u 2016. godini ostvarila strukturni poslovni rezultat:  
 
- Višak prihoda od financijske imovine iz 2016. godine (92223) u iznosu od 1.986.287,83 kn,  
- Manjak prihoda nefinancijske imovine iz 2016. godine (92222) u iznosu od 353.693,60 kn;  
 

Članak 2. 
 
 Odluka o raspodjeli rezultata 2016. godine za višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.986.287,83 kn  
prenijet će se u 2017. godinu za:  
- pokriće manjka od nefinancijske imovine 2015. godine (račun 92222) u iznosu od 4.556,51 kn;  
- pokriće manjka od nefinancijske imovine 2016. godine (račun 92222) u iznosu od 353.693,60 kn;  
- višak prihoda poslovanja (račun 92211) u iznosu od 1.628.037,72 kn uvrstiti u rebalans proračuna  
2017. godine i rasporediti po programima, aktivnostima i pozicijama.  
  

Članak 4. 
  
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-
srijemske županije.  
 
   

Predsjednik Općinskog vijeća 
Dario Novak 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 023-05/17-02/5 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12. srpanj 2017. 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 2. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Nuštar za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 
2016. godine 

 
Članak 1. 

 
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika 
Općine Nuštar za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine. 
 
 

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

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 023-05/17-02/7 
URBROJ: 2188/07-17-02/03 
Nuštar, 12. srpanj 2017. godine 
 
 
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 31. Statuta 
Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa nije, broj 12/09, 4/13) Općinsko vijeće 
Općine Nuštar na svojoj 2. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o usvajanju Strategije razvoja Općine Nuštar za razdoblje od 2015 do 2020. godine 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se Strategija razvojnog programa Općine Nuštar za razdoblje od 2015-2020. godine. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko – srijemske županije, dok će tekst Strategije razvoja Općine za razdoblje od 2015-2020. 
godine biti objavljen na web stranici Općine www.nustar.hr. 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Dario Novak 
 

 
 

 
 



Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne 
novine“ br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15), članka 31 . Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije  12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 2. sjednici održanoj 12. srpnja 
2017. godine donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Nuštar 
 

I. 
 

Vrselja Matej izabran je za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar. 
 

II. 
 

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
Klasa: 023-05/17-01/9 
Urbroj: 2188/07-17-01/03 
Nuštar, 12. srpanj 2017. godine 
 

Predsjednik 
 Općinskog vijeća 

Općine Nuštar 
Dario Novak 
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