KLASA: 026-02/19-02/2
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 09. rujna 2019. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 29. sjednici održanoj 09. rujna
2019. godine, donosi
ODLUKU
o naknadi za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi odluku kojom se ukida naknada članovima vijeća mjesnih odbora
na području Općine Nuštar.
Članak 2.
Ovom odlukom se sve ranije odluke koje se odnose na isplatu naknade članovima vijeća mjesnih odbora
na području Općine Nuštar stavljaju van snage.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 023-01/19-02/4
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 09. rujna 2019. godine
Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31.
Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 10/18)
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 29. sjednici održanoj 09. rujna 2019. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Nuštar i drugim radnim tijelima
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine
Nuštar i drugim radnim tijelima imenovanim od strane Općinskog vijeća Općine Nuštar.
Članak 2.
Pravo na novčanu naknadu za obavljanje dužnosti vijećnika utvrđuje se prema funkciji i
temeljem evidencija o održanim sjednicama koje vodi Jedinstveni upravni odjel Općine.
Članovi Općinskog vijeća po ovoj Odluci ostvaruju pravo na novčanu naknadu u iznosu
od 500,00 kuna mjesečno.
Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 3.000,00
kuna mjesečno.
Članu Općinskog vijeća koji nije prisutan, a nema opravdan izostanak naknada se neće
isplatiti.
Članak 3.
Radna tijela imenovana od strane Općinskog vijeća (povjerenstva i odbori) pravo na
naknadu ostvaruju samo kada je to posebnom odlukom Općinskog vijeća određeno za svaki
pojedini postupak.
Članak 4.
Naknada iz ove Odluke isplaćuje se tromjesečno na žiro - račun pojedinog vijećnika,
odnosno predsjednika vijeća, a prema evidenciji nazočnosti na sjednicama Općinskog vijeća.
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Članak 5.
Ovom odlukom se sve ranije odluke koje se odnose na isplatu naknade vijećnicima Općinskog
vijeća Općine Nuštar i drugim radnim tijelima stavljaju van snage.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Vukovarsko srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak
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KLASA: 602-01/19-01/1
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 09. rujna 2019. godine
Na temelju članka 19. i 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne

novine“ br. 33/07, 60/01 i 129/05 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni

vjesnik“ VSŽ, br. 10/18), a sukladno Prijedlogu Župana Vukovarsko-srijemske županije o
sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije za
školsku godinu 2019./2020. od 30.08.2019. godine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i
načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu
2019./2020. („Narodne novine“, br. 81/2019), Općinsko vijeće Općine Nuštar, na sjednici održanoj 09.
rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja
Općine Nuštar
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinanciranja javnog prijevoza za
redovite učenike srednjih škola s područja Općine Nuštar (u daljnjem tekstu: Općina) za
školsku godinu 2019./2020.
Javnim prijevozom učenika srednjih škola s područja Općine, u smislu ove Odluke,
smatra se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u
željezničkom prometu (vlak).
II.
Učenicima koji su u školskoj godini 2019/2020 upisali i redovito pohađaju srednju školu, te
ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova autobusnog prijevoza, a za što sredstva
osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem Odluke Vlade (Narodne novine
81/2019) preostali iznos troškova osigurat će se na način da:
- Dio troškova 100 kn (mjesečno po učeniku) snosi roditelj/skrbnik učenika
- Preostali dio troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i jedinice lokalne
samouprave u jednakim iznosima.
III.
Učenicima koji su u školskoj godini 2019/2020 upisali i redovito pohađaju srednju školu,
sufinancirati će se troškovi javnog prijevoza željeznicom na načina da :
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-

75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa

-

25% troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i jedinice lokalne samouprave
u jednakim iznosima.
IV.

Točka II. i III. Ove Odluke se ne odnosi na učenike:
- Članove kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za
uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.
a za koje troškove u 100% iznosu osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
V.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o sufinanciranju troškova javnog prijevoza
učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar na način da će Općina Nuštar podmiriti 100
kn koje su dužni snositi roditelj/skrbnik učenika.
VI.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Nuštar.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije i na internetskoj stranici Općine Nuštar.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak
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KLASA: 601-01/19-01/6
URBROJ: 2188/07-19-02/03
Nuštar, 09. rujna 2019. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije, broj 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 29. sjednici održanoj 09. rujna
2019. 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 400,00 kuna mjesečno i to za djecu do 2 godine starosti.
Članak 2.
Sva djeca koja pohađaju Predškolsku ustanovu „Vrtuljak“ Nuštar, a imaju prebivalište na
području Općine Nuštar, sufinancirat će se sa dodatnih 50,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se s prvim listopadom 2019. godine,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i na internetskoj
stranici Općine Nuštar.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 023-01/19-02/5
URBROJ: 2188/07-18-02/03
Nuštar, 09. rujan 2019. godine
Temeljem članka 47. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije broj 10/18) Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 29. sjednici održanoj 09. rujna
2019. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar usvaja polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. 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

