
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 008-01/15-02/41 

URBROJ: 2188/07-15-02/03 

Nuštar,  20. ožujak 2015. godine 

 

 

Temeljem članka 33. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, 

broj: 12/09.), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nuštar koja će se održati; 

 

25. ožujka 2015. godine (srijeda), s početkom u  19,00 sati 

u vijećnici Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1 

 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

2. Aktualni sat 

3. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općina Nuštar 

4. Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Nuštar 

5. Odluka o određivanju visine naknade Općinskog izbornog povjerenstva i Biračkih odbora za provedbu izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar 

6. Odluka o određivanju suca porotnika Županijskog suda za mladež 

7. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i 

tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za općinu Nuštar 

8. Odluka o usvajanju sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih poteškoća 

9.  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

11. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Nuštar za 2014. godinu i 

donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Nuštar za 2015. 

godinu 

12. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Nuštar za 2014. godinu 

13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu 

14. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja 

15. Izvješće o ostvarenju Proračuna općine Nuštar od 01.01. do 31.12.2014. godine 

Molimo Vašu nazočnost, u slučaju spriječenosti ispričati se na telefon: 032 / 388 – 921                                                                                                                                                                                 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                          Ivica Gilja 

       


