INA

KLASA: 810-03/16-02/06
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa
nije, broj 12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 24. sjednici održanoj 28.
rujna 2016. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju predstvanika HGSS-a članom
Stožera civilne zaštite Općine Nuštar
Članak 1.
Općinsko vijeće imenuje Zlatka Becića, OIB: 89430408578, Dragutina Žanića-Karle 47a,
Vinkovci, pročelnika HGSS Stanice Vinkovci, članom Stožera civilne zaštite Općine Nuštar.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA
OPĆINA NUŠTAR
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VRTULJAK"
BREZA 2
NUŠTAR

OPĆINSKOM VIJEĆU
NAČELNIKU
DONAČELNIKU
OPĆINE NUŠTAR

PREDMET: Izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje
1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

PRIHODI
6-66-661-6611-66111 Prihodi od boravka djece
6-65-652-6526-65264 Prihodi od Općinskog proračuna
- Općina Nuštar
= 13.475,00
- Općina Bogdanovci =
5.200,00
- Općina Tordinci
= 19.200,00
6-67-671-6711-67111 Prihod od nadležnih proračuna (Općina Nuštar)
6-63-633-6331-63311 Prihod izdržavnog proračuna
6-64-641-6413-64132 Prihodi od kamata
UKUPNI PRIHODI:

119.520,00

37.875,00
198.000,00
11.983,00
108,00
367.486,00

RASHODI
3-31-311-3111-31111 Plaće
3-31-313-3131-31311 Doprinosi, porezi i prirez
3-32-321-3212-32121 Ostale obveze za zaposlene
- naknada za prijevoz na službenom putu =
192,00
- dnevnice za službena putovanja =
340,00
- naknada za smrtni slučaj =
3.000,00
- naknada za prijevoz na posao =
1.709,00
- seminari, stručna usavršavanja =
825,00
3-32-322-3221-32211 Uredski materijal =
3.352,00
literatura, časopisi, didaktika =
800,00
3-32-322-3221-32214 Materijal i sredstva za čišćenje
3-32-322-3222-32222 Pomoćni materijal za potrebe male škole
3-32-322-3222-32224 Namirnice- LEDO
=
5.470,00
-ŠUMAJA-COM. =
1.622,00
-BOSO
=
14.626,00
-TPO LAPOVCI
=
2.328,00
-OKUSI SLAV.
=
2.629,00
3-32-322-3223-32231 Energija – plin
= 11.208,00
- el.energija = 5.130,00
- voda
= 2.908,00
3-32-322-3223-32241 Materijali i djelovi za tek. investicije i održavanje
3-32-323-3231-32311 Telefon i internet

163.047,00
28.044,00

6.066,00

4.152,00
2.251,00
6.677,00
26.675,00

19.246,00
1.351,00
1.877,00

3-32-323-3232-32321 Usluge za tekuće invensticijsko održavanje

1.048,00

3-32-324-3241-32412

8.512,00

Vježbenici

3-32-323-3234-3234

Komunalne usluge (Monosterium, Veterinarski zavod
Vinkovci)
3-32-323-3236-32361 Zdravstvene usluge
3-32-323-3238-32379 Ostale usluge
3-32-329-3292-32921 Premije osiguranja (Basler – Zagreb)
3-34-343-3431-34312 Usluge platnog prometa Hypo banka
3-32-323-3237-32378 Knjigovodstvene usluge
3-32-323-3238-32389 Ostale računalne usluge
UKUPNI RASHODI:
SVEUKUPNO

PRIHODI
RASHODI
REZULTAT

U Nuštru, _________________ 2016.

792,00
2.242,00
15.846,00
1.337,00
516,00
6.138,00
200,00
296.018,00
367.486,00
296.018,00
71.468,00

u

KLASA: 015-08/16-02/01
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016. godine
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 54/88) i članka 31. Statuta
Općine Nuštar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09 i 04/13) Općinsko vijeće na
24. sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju ulice u općini Nuštar u naselju Nuštar
Članak 1.
Imenuje se nova ulica u Nuštru, i to:
k.č.br.1771, k.o. Nuštar, imenuje se u Ulicu Marina Držića.
Članak 2.
Ime ulice iz članka 1. ove Odluke označiti će se pločama s imenom ulice, koje se postavljaju u skladu
s posebnim propisima. Svaka zgrada, odnosno kuća mora biti obilježena brojem u skladu s posebnim
propisima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku'' Vukovarskosrijemske županije.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja

KLASA: 023-01/16-02/ 03
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016. godine

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije 12/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 24. sjednici održanoj 28. rujna
2016. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Odbora za malo poduzetništvo
I.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi odluku o imenovanju Odbora za malo poduzetništvo.
II.
Za članove Odbora za malo poduzetništvo imenovani su:
- Domagoj Marošević
- Željko Šarić
- Goran Runjaić
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja

KLASA: 601-01/16-02/03
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa nije, broj
12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 24. sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju dopune članka 29. Statuta Predškolske ustanove
„Vrtuljak“
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća dopunu čl. 29. Statuta Predškolske ustanove „Vrtuljak“ koja
glasi:
„Kandidaturu ima pravo podnijeti svaki roditelj koji skupi najmanje 1/10 potpisa ostalih roditelja.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 601-01/16-02/05
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa nije, broj
12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 24. sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Predškolske ustanove „Vrtuljak“
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća polugodišnje izvješće Predškolske ustanove „Vrtuljak“ o
prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 943-01/16-02/01
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016. 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 24. sjednici održanoj 28. rujna 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o odobrenju zaključenja Ugovora o prijenosu prava vlasništva
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar daje odobrenje za zaključenje Ugovora o prijenosu prava vlasništva na
predmetnoj nekretnini sa HŽ-om.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 008-02/16-02/2
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016. 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 24. sjednici održanoj 28. rujna 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 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: 602-01/16-01/2
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 24. sjednici održanoj dana 28. rujna 2016.
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 2016/2017 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 2016/2017 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

I.

UVOD

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenih i Statutom Općine Nuštar, općinski načelnik je obvezan
dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu (u daljnjem tekstu izvješće).
Kao nositelj izvršne vlasti općinski načelnik obavlja poslove iz samo upravnog djelokruga Općine
Nuštar, sukladno ovlaštenjima utvrđenim zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
kao i odredbama drugih zakona, kojima se uređuje prostorno i urbanističko planiranje, uređenje
naselja, stanovanje, komunalno gospodarstvo,briga o djeci, predškolskog uzrasta, odgoj i osnovno
obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, tjelesna kultura i šport,zaštita
potrošača, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna zaštita i civilna zaštita, te ostali
poslovi sukladno posebnim zakonima.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. U PODRUČJU FINANCIJA
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i
izvršenje proračuna proteklog financijskog razdoblja, odnosno za period od 01.01.2016. do
30.06.2016. godine izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje
računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju
Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz
ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom
Općine Nuštar.
Iz području praćenja i unapređivanja izvršavanja Proračuna izdvajam:
PRIHODI
Općinski proračun izvršavao se na temelju Odluke o izvršavanju proračuna, te se sa raznim
mjerama nastojalo osigurati likvidnost proračuna i pravodobno podmirivanje obveza. Mjerama
učinkovite naplate prihoda i uvođenjem fiskalnog reda osigurava se potrebna masa sredstava za
pravovremeno i učinkovito podmirivanje javnih potreba u svim oblastima u nadležnosti Općine.
LIKVIDNOST
Općina Nuštar sve obveze plaćala je u ugovorenim rokovima te se nije kreditno zadužila.
UNUTARNJA REVIZIJA I PRORAČUNSKI NADZOR
Nastavljene su aktivnosti razvoja poboljšanja financijskog upravljanja i kontrola kako zbog
usklađenosti poslovanja s propisima i planovima, zaštite imovine i drugih resursa, tako i zbog
ekonomičnog, djelotvornog i učinkovitog korištenja proračunskih sredstava pri ostvarivanju ciljeva
i jačanju odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća. U sklopu propisanog godišnjeg izvješćivanja
o funkcioniranju, djelotvornosti i učinkovitosti financijskog upravljanja i kontrola izrađeno je
izvješće o aktivnostima vezanim za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole. Planirano
je kontinuirano savjetovanje prema nalogu i smjernicama načelnika, a sukladno potrebama
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korisnika, prvenstveno vodeći računa da se poveća poslovanje Općine Nuštar, suradnja s Državnim
uredom kroz razmjenu iskustava.
2. U PODRUČJU URBANIZMA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora,
gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na
skrb i uređivanje okoliša.
− Odradili ogradu na Nuštarskom groblju i parkinge iza i ispred groblja.
− Izradili projektnu dokumentaciju u za projekte energetske obnove Doma kulture Nuštar,
Mjesni odbor Cerić i dječji vrtić u Nuštru.
− Odrađena dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za reciklažno dvorište u Nuštru.
− Sanirani prekopi vodovoda i kanalizacije u Frankopanskoj ulici u Nuštru i ulici braće Radić
u Nuštru.
− Proveli natječaj za opskrbu električnom energijom
− Na natječaju za obnovu dvorca odobreno nam je 400.000,00 kn odnosno 200.000,00 za
daljnje projekti 200.000,00 za obnovu.
− Odrađena revitalizacija zdenca i pripremali dokumentaciju za bušenje novog bunara
− Sa VVK potpisan ugovor za izgradnju spojnog cjevovoda i vodospreme za Općinu Nuštar.
− Na natječaju ministarstva graditeljstva prošli na natječaju za rekonstrukciju nogostupa 1000
metara , pametnu klupu i aplikaciju City Hub.
-održavanje čistoće
-odlaganje komunalnog otpada
-stanje javne rasvjete
-uređenje groblja
-održavanje javnih površina
- uređenje trgova sa cvijećem
Odnosno pojačane su radnje i aktivnosti u svezi s prihodom koji se stječe temeljem obavljanja
navedenih komunalnih djelatnosti a sve u svrhu učinkovitog i odgovornog upravljanja financijama,
pojačan je nadzor nad naplatom naknada za koncesiju.
Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvori prihoda Općine namijenjeni za gradnju i
održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su potrebe
za održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih prihoda. Razmatrani su
zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja, odgode plaćanja, načina plaćanja komunalne
naknade.
2. GOSPODARSTVO
Imamo jako puno upita za povrat zemljišta, ali mi kao Općina nemamo predviđene zemlje za
povrat , a uredba vlade je da agencija je ta koja je dužna osigurati zamjensko zemljište.
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U stalnom smo kontaktu s pomoćnikom ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište i
dogovorena daljnja suradnja.
3.ODGOJ I OBRAZOVANJE, PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ŠKOLSTVA
Vodila se briga o osiguranju uvjeta za zadovoljenje lokalnih potreba stanovnika Općine u području
brige o djeci, obrazovanju i odgoju.
Općina je nastavila sufinancirati rad dječjeg vrtića i sufinancirati nuštarsku djecu (32 djece) u
gradskim vrtićima te prijevoz učenika za školsku godinu 2015/2016 god. također je i osigurala
sredstva i nastavila isplate stipendije 18 studenata i 7 učenika srednje škole,
4. ŠPORT I KULTURA
Općina je izradila pravilnik za šport i kulturu provela natječaj ali je zadržala jednake uvjete, iznose
i načine financiranja neovisno o lošijim fiskalnim pokazateljima, a sve u svrhu zadržavanja jednake
razine ulaganja u udruge naspram prijašnjih godina.
5. SOCIJALNA SKRB
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u području
socijalne skrbi i zaštite zdravlja i primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene građane.
Socijalni program obuhvaćao je pomoć za opremanje novorođenčadi. Također, prema novom
Zakonu o socijalnoj skrbi dužni smo financirati troškove stanovanja korisnicima minimalne
naknade , što je regulirano Odlukom o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Nuštar. Za
Uskrs su podijeljeni paketi za korisnike socijalnog programa koje smo dobili od Crvenog križa.

6. ZAKLJUČAK
U svom izvješću o radu u prvoj polovici 2016. godine naveo sam i važnije aktivnosti i poslove koje
sam obavljao u suradnji sa svojim zamjenikom gosp. Dragom Mrkonjićem, a koji su bili u funkciji
uspješnog ostvarivanja postavljenih ciljeva Općine Nuštar.
Strateški razvojni ciljevi ne ostvaruju se preko noći i odjednom, već kroz duže vremensko razdoblje
ostvarivanjem pojedinačnih izvedenih ciljeva. Cijelo to vrijeme potrebno je donositi analize i
smjernice te provoditi konkretne odluke koje će tome doprinositi. Naravno pri tome je važno voditi
računa o promjeni objektivnih okolnosti i uvjeta te se tome prilagođavati. Planirane ciljeve
ostvarujemo provođenjem konkretnih mjera, programa i projekata. A te iste mjere provode
administrativna tijela Općine Nuštar. Stoga, bilo je potrebno, a i dalje će biti potrebno donijeti
veliki broj zaključaka i odluka koje su omogućile ili će omogućavati izvršavanje zadataka i
ostvarivanje postavljenih kratkoročnih i dugoročnih, strateških ciljeva.
Dužnost načelnika , kao nositelja izvršne vlasti ,obnašam na način da sam dužan i odgovoran brinuti
se da se osiguraju potrebni uvjeti da Općina Nuštar djeluje kao cjelovit sustav koji uspješno
ostvaruje planirane i prihvaćene ciljeve, u konačnici na korist svih žitelja naše Općine Nuštar.
OPĆINSKI NAČELNIK
HRVOJE DRINOVAC
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KLASA: 112-07/16-02/01
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 28. rujna 2016.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa
nije, broj 12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 24. sjednici održanoj 28.
rujna 2016. godine, donosi

ODLUKU
o asistentima u nastavi
Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća zamolbe Martine Čulo i Ivane Šarić za asisente u nastavi, te će se
zaposliti dva asistenta, ali se čeka rješenje koje treba dobiti škola o zatjevu za asistenta za
Ivana Šarića.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

