
 

 

 

 

 

KLASA: 410-23/19-02/1 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. siječnja 2019. godine 
 
Temeljem članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18) i 
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 
12/09, 04/13 i 10/18) Općinsko vijeće na 20.  sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine 
donosi 
 

ODLUKU 
o visini paušalnog poreza po krevetu  

i smještanoj jedinici u kampu 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 
jedinici u kampu, a koja se plaća na području Općine Nuštar. 
 

Članak 2. 
 

Paušalni porez po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu plaća se u iznosu od 
150,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dario Novak 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 810-01/19-02/3 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 29. siječnja 2019. godine 
 
Temeljem članka 17., stavka 3., podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“  br. 82/15, 118/18) i članka 31. Statuta Općine Nuštar  (''Službeni vjesnik'' 
Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09, 04/13 i 10/18), a u skladu sa Procjenom 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Nuštar, Općinsko vijeće Općine 
na svojoj 20. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nuštar 

 
Članak 1. 

 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Nuštar: 
 
1. Istraživač d.o.o. Nuštar, razminiranja, OIB: 18310253120 
2. Suton  d.o.o. Nuštar, proizvodnja i trgovina, OIB: 54916491235 
4. Šumaja Commerce, proizvodnja i trgovina, OIB: 31116022328 
5. Ampula d.o.o. za proizvodnju, trgovine i uslugu, OIB: 82447635441 
 

Članak 2. 
 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. Općine Nuštar su one pravne 
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima 
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Nuštar. 
 

Članak 3. 
 

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 
Nuštar. 
 

Članak 4. 
 

Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostavit će izvod Plana zaštite i 
spašavanja te Civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju 
provoditti u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
 
 
 



Članak 5. 
 

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Nuštar u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i 
aktivnosti. 
 

Članak 6. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Općine Nuštar, KLASA: 810-01/19-01/1, URBROJ: 
2188/07-19-01/03 donijeta od Općinskog načelnika dana 15. siječnja 2019. godine. 
 

Članak 7. 
 

Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj 
Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Vukovar. 
 

Članak 8. 
 

Odluka stupa na snagu nakon što predstavničko tijelo Općine Nuštar istu usvoji uz prethodno 
dobivenu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Vukovar. 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Dario Novak 
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