KLASA: 361-01/17-01/01
URBROJ: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 2017. godine
Temeljem članka 30. točke 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine RH“
br. 26/03, 150/02, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09., 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i
36/15.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije .
12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 4. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017.
godine, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini
u Općini Nuštar
Članak 1.
Utvrđuje se da je u tijeku 2016. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:
1. Za građenje javnih površina
- odrađena je sanacija pješačkih nogostupa u svim naseljima Općine Nuštar za što su utrošena
sredstva u iznosu od 450.042,33 kuna. Sredstva su izdvojena iz redovnih prihoda Proračuna te
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu.
2. Javna rasvjeta
Od predviđenih novčanih sredstava utrošen je iznos od 3.591,00 za izgradnju.
Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini u Općini Nuštar objaviti će se u
„Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 361-01/17-01/01
URBROJ: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 2017. godine

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09 ,49/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske
županije 12/09 i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 4. sjednici održanoj dana
12. rujna 2017. godine, donijelo je:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini
u Općini Nuštar
Članak 1.
Utvrđuje se da je u tijeku 2016. godine izvršen Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnost iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:
1. Za komunalnu djelatnost javne rasvjete
- Za održavanje javne rasvjete utrošeno je 55.461,36 kn, a za plaćanje troška javne
rasvjete utrošeno je 485.688,79 kuna. Sredstva su izdvojena iz sredstava komunalne naknade i
drugih izvora proračuna Općine.
2. Za komunalnu djelatnost održavanje poljskih putova
- radovi predviđeni u ovoj točki financirani su sa iznosom od 355.844,38 kuna, odnose
134.191,26 kuna za održavanje poljskih puteva i 221.653,12 kuna za nabavku kamena
tucanika.
3. Za komunalnu djelatnost održavanje javnih površina
Za održavanje javnih površina potrošen je iznos od 945.144,10 kn i to:
- čišćenje javnih površina 59.234,48 kuna
- košenje javnih površina 413.500,00 kuna
- odvoz otpada sa javnih površina 95.759,18 kuna
- održavanje drvoreda 124.074,44 kuna
- nabavka cvijeća 16.076,00 kuna
- zimska služba 60.000,00 kuna
- sanacija divljih deponija 99.750,00 kuna
- strojna obrada i krčenje vegetacije 76.750,00 kuna

Utrošena sredstva su iz komunalne naknade i poreza i prireza građana.
Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini u Općini Nuštar
objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak
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KLASA: 320-01/17-02/01
URBROJ: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 2017. godine
Temeljem čl. 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“ br. 39/13.), članka 3.,
stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake ( N.N. br. 45/09.- u daljnjem tekstu Pravilnik) i članka 31. Statuta Općine Nuštar
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar
na svojoj 4. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017. godine donosi:
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake u 2016. godini
Članak 1.
Ovim Izvješćem utvrđuje se da je tijekom 2016. godine od sredstava u iznosu od 467.022,95
kn, ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
utrošeno slijedeće:
Iz planiranih sredstava u 2016. g. , te prenesenih sredstava iz prijašnjih godina financirali su se
slijedeći programi:
- katastarsko - geodetske izmjera, te sređivanje zemljišnih knjiga u Općini Nuštar, u iznosu
od 40.282,50 kuna
- održavanje poljskih putova, otresnica i kanala u iznosu od 134.191,26 kuna
- nabavka kamena 221.653,12 kuna
Članak 2.
Ovo Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2016. godini
objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.
Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Dario Novak

u

KLASA: 015-08/17-02/01
URBROJ: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 2017. 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
4. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine donosi:

ODLUKU
o preimenovanju ulice u općini Nuštar u naselju Nuštar
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o preimenovanju ulice u naselju Nuštar i to:
Poljska ulica u Dragovoljaca HOS-a
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.
Naziv ulice iz članka 1. ove Odluke izvršiti će Državna geodetska uprava.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku'' Vukovarskosrijemske županije.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Novak

Na temelju 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16) te članka 31.
Statuta Općine Nuštar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.12/09 i 04/2013),
Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 4. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o općinskim porezima Općine Nuštar
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Nuštar, stope i visine poreza, te način
obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.
Članak 2.
Općinski se porezi plaćaju na području Općine Nuštar, sukladno odredbama Zakona o lokalnim
porezima (u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama drugih propisa kao i odredbama ove Odluke.
Područje Općine Nuštar obuhvaća naselja: Nuštar, Cerić i Marinci.
II. VRSTE POREZA
Općinski porezi Općine Nuštar jesu:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na nekretnine.

Članak 3.

1. Prirez poreza na dohodak
Članak 4.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Nuštar sukladno
odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na
dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6% od utvrđene osnovice iz stavka 3. ovoga članka.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno odredbama Zakona o
porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.
2. Porez na potrošnju
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina,
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, , a koji se nalaze na području
Općine Nuštar.
Članak 6.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području
Općine Nuštar
Članak 7.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u
koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice.
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Članak 8.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Porez na potrošnju iskazuje se na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni
mjesec.
Utvrđena obveza porez a na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i
bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.
3. Porez na nekretnine
Članak 9.
Općina Nuštar dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.
Članak 10.
Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Nuštar uredit će se sva pitanja vezana za utvrđivanje i
naplatu poreza na nekretnine, na način i u rokovima određenim Zakonom o lokalnim porezima.
III. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 11.
Općina Nuštar poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu
na dohodak, poreza na potrošnju u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno
naplaćenih prihoda.
Članak 12.
Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu poreza na nekretnine obavljati će Općina Nuštar.
Članak 13.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da
Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec
naknadu iz članka 11. stavak 2. ove Odluke.
Članak 14.
Porezna uprava, dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Nuštar dostavljati zbirna
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima navedenima u članku 11. stavak 1. ove Odluke.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane
Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze
propisane ovom Odlukom.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar od
17. rujna 2015. godine.
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Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Klasa: 410-01/17-02/
Urbroj: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Novak

3

KLASA: 023-05/17-02/76
URBROJ: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 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 4. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o plaćanju režijskih troškova za nogometne klubove NK Nosteria Nuštar i NK Mladost Cerić
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o plaćanju režijskih troškova za nogometne klubove
NK Nosteria Nuštar i NK Mladost Cerić.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 023-05/17-02/11
URBROJ: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 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 4. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2017. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 602-01/17-01/1
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 12. rujna 2017. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09 i 04/13), a s obzirom na odluku župana o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih
učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije, Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 4.
sjednici održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine
Nuštar
Članak 1.
Temeljem Odluke župana o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
Vukovarsko-srijemske županije, 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,
- Preostali dio troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar
Članak 3.
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 i 100 kn koje su dužni
snositi roditelji.
Članak 4.
Učenicima koji su u školskoj godini 2017/2018 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
Dario Novak

KLASA: 601-01/17-02/2
URBROJ: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujna 2017. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 4. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017.
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 za svako dijete.
Članak 2.
Ova Odluka primjenjuje se samo u slučaju popunjenosti dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Nuštar.
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
Dario Novak

Temeljem članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br.: 73/97. i
174/04) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 12/09 i
3/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

I.
Imenuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Općinu Nuštar u
sastavu:
1. Drago Mrkonjić - predsjednik
2. Maja Matijašević - član
3. Sesar Zdravko - član
4. Josić Hrvoje- član
5. Jasna Jakopiček- član
II.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Nuštar.
III.
Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda donesena na 2. sjednici Općinskog vijeća od 10. srpnja 2013. godine (Klasa:
023-05/13-02/10 Urbroj: 2188/07-13-02/03 i Odluka donesena na 10. sjednici od 15. travnja 2014.
godine (Klasa: 023-05/14-02/6 Urbroj: 2188/07-14-02/03).
IV.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

Klasa: 023-05/17-01/12
Urbroj: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujan 2017. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dario Novak

Temeljem članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br.: 10/97. i
107/07) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 12/09 i
4/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
predškolske ustanove VRTULJAK u Nuštru
Članak I.
Za članove Upravnog vijeća predškolske ustanove Vrtuljak u Nuštru imenuju se:
1. Kozina Katarina
2. Sesar Zdravko
3. Marinko suton
Članak II.
Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske
ustanove Vrtuljak u Nuštru Klasa: 023-05/13-02/13 Urbroj: 2188/07-13-02/03 od 10. srpnja 2013.
godine i Odluka Klasa: 601-01/14-02/7 Urbroj: 2188/07-14-02/03 od 17. prosinca 2014. godine.
Članak III.
Ovo Odluka Stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.

Klasa: 601-01/17-02/03
Urbroj: 2188/07-17-02/03
Nuštar, 12. rujna 2017. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dario Novak

KLASA: 402-08/17-02/77
URBROJ: 2188/07-17-02/05
Nuštar,12. rujna 2017. god.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14 i 96/16) i članka 31. Statuta Općine Nuštar
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 12/09. i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Nuštar
na svojoj 4. sjednici održanoj 12. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar
za redovito financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Nuštar izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način raspoređivanja sredstava za redovito godišnje financiranje članova
političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članove Općinskog vijeća i članova općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača.
Članak 2.
Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog člana u
Općinskom vijeću i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.
Članak 3.
Sredstva za financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za člana Općinskog vijeća i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osigurana su u Proračunu Općine Nuštar i raspoređuju se na
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću razmjerno broju članova u
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača i političkoj stranci za svakog člana podzastupljenog
spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća.
Članak 4.
Iznos godišnjih novčanih sredstava iznosi 3.000,00 kuna po članu u Općinskom vijeću.
Članak 5.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća Općine Nuštar, tijekom godine prestane članstvo u političkoj
stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Nuštar.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
članku 4. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.
Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Nuštar vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar temeljem Odluke o isplati općinskog
načelnika.
Sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Nuštar doznačuju se kvartalno kroz godinu na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun članova
izabranih s liste grupe birača.

Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko –
srijemske županije.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava iz
Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nuštar, KLASA:402-08/16-02/02, UR.BROJ:2188/07-16-02/05,od 29.
prosinca 2016. godine.
Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Dario Novak

