KLASA: 023-01/19-01/2
URBROJ: 2188/07-19-01/03
Nuštar, 02. svibnja 2019. godine
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), članka 45. Statuta
Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/18) i Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 74/10 i 125/14), općinski načelnik Općine Nuštar, na prijedlog pročelnika donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE NUŠTAR

Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar
KLASA: 023-05/15-01/6, URBROJ: 2188/07-15-01/03, od 25. studenoga 2015. godine pod:
V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA mijenja se i dopunjuje na način:
-

da se nakon radnog mjesta pod rednim brojem 6 – referent – asistent projekta, pod
rednim brojem 7 dodaje novo radno mjesto – vozač – strojar, kako slijedi:

Redni broj: 7
Naziv radnog mjesta: vozač - strojar
Kategorija: 4.
Potkategorija: vozač - strojar
Klasifikacijski rang: 11.
Stručno znanje: - srednja stručna sprema

- najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja: 1
POSLOVI RADNOG MJESTA
Upravlja prometnim i specijalnim prometnim sredstvima
Brine se za tehničko stanje svih vozila, opremu i uređaje, urednost te za sigurno
odvijanje prometnog procesa
Radi poslove na svakom održavanju svih cesta, kanala i javnih površina
Upravlja i rukuje građevinskim strojem na iskopu, utovaru, zatrpavanju te
malčiranju krova
Vodi brigu o službenim vozilima i radnim strojevima
Odgovara za ciklus rada
Organizira rad na terenu i odgovara za pravilan rad
Radi kao ispomoć zimskoj službi
Radi i sve ostale poslove po nalogu pročelnika
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Članak 3.
Ostali dijelovi Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar
ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Nuštar objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, te stupaju na
snagu osam dana od dana objave.

OPĆINA NUŠTAR
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Drinovac

KLASA: 023-01/19-02/3
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 02. svibnja 2019. godine
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), članka 31. Statuta
Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/18), Općinsko
vijeće Općine Nuštar na svojoj 24. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2019. godine, a na
prijedlog općinskog načelnika, donosi

ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika

Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Odluke, određuje se koeficijent za obračun plaće namještenika
za potrebe sistematizacije novoga radnoga mjesta: vozača - strojara.
Članak 2.
Članak 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika dopunjuje se i
glasi:
„Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nuštar iznose:“
RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

3,2000

2. Viši stručni za pravne i opće poslove

3,0000

3. Referent za računovodstveno-financijske
poslove

2,4000

4. Referent za komunalne poslove-komunalni
redar

1,7000

5. Referent – voditelj projekta

2,0961

6. Referent – asistent projekta

1,2152

7. Vozač - strojar

1,42

Članak 3.
Svi ostali članci Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika ostaju
nepromijenjeni.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

OPĆINA NUŠTAR
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Novak

KLASA: 013-03/19-02/3
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 02. svibnja 2019. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
10/18) i članka 50. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/19) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj
24. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju naknade tijelima
za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Općine Nuštar
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar odobrava isplatu naknade tijelima za provođenje izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar, i to:
- 1.500,00 kuna za predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva
- 1.500,00 kuna za zamjenika predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva
- 750,00 kuna za članove Općinskog izbornog povjerenstva
- 350,00 kuna za predsjednika biračkog odbora
- 350,00 kuna za zamjenika predsjednika biračkog odbora
- 300,00 kuna za članove biračkog odbora
Članak 2.
Sredstva za provođenje ove Odluke predviđena su u Proračunu Općine Nuštar za 2019. godinu
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Nuštar i u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 013-03/19-02/1
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 02. svibnja 2019. godine
Na temelju članka 67. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije
broj 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na 24. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2019. godine
donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
I.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar i to za:
1. Mjesni odbor Nuštar - 7
2. Mjesni odbor Cerić - 7
3. Mjesni odbor Marinci - 5
II.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 02. lipnja 2019. godine
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Nuštar i u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 013-03/19-02/2
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 02. svibnja 2019. godine
Na temelju članka 41. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16), članka 31.
Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 10/18) i članka 30.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije br. 04/19) Općine Nuštar, Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj
24. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2019. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Općine Nuštar
Članak 1.
U Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području
Općine Nuštar imenuju se:
1. Ivana Lovrić Vidaček za predsjednika
2. Maja Matijašević za zamjenika
3.
4.
5.
6.

Tanja Fleger za člana
Katarina Artuković za člana
Žana Amidžić za člana
Ivana Marinović za člana
Članak 2.

Općinsko Izborno povjerenstvo ima sljedeća prava i dužnosti:
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje
zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom odlukom,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća,

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Nuštar i u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

