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SLUŽBENI VJESNIK 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
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Kazalo za 2012. godinu 
 

3

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
  2 
Izvješće o stavljanju mandata u mirovanje i verifikaciji mandata vijećniku     

Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka  

Odluka o izmjeni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske 
županije  

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o osnivanju “Poduzetničke zone Vuka”  

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Ivana Brlić-Mažuranić” 
Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci  

Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole “Ivana Brlić-Mažuranić” 
Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci  

Odluka  

Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije  

Akcijski plan za provedbu mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015. 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije  

 4 
Rješenje o imenovanju člana Odbora za naobrazbu, znanost, kultutu i šport  

Rješenje o imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik  

Odluka o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći jedinicama lokalne samouprave  

Odluka o pripravi i načinu provođenja mobilizacije (aktiviranja) operativnih snaga i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji u 2012. god.  

Odluka o dopunama Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Vukovarsko-srijemske 
županije  

 5 
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 
području Vukovarsko-srijemske županije  

 6 
Odluka o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i 
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2012.godini  
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Odluka o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne 
osobe u  2012. godini  

Odluka o mjerama za zaštitu šuma od požara na području Vukovarsko-srijemske županije 
kojima ne gospodare pravne osobe  

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve  

Odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara 
na području Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave,  korova, raslinja i biljnih ostataka  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Opće županijske bolnice 
Vinkovci  

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  funkcija za zdravstvene 
ustanove u 2012. godini  

 7 
Zaključak po Izvješću o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2011. god.  

Odluka o  dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2012. 
godinu  

Odluka o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu  

Odluka  o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2012. godinu  

Program javnih potreba u športu Vukovarsko-srijemske županije za 2012.  

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju «Poduzetničke zone Vuka»  

Odluka o povećanju nominalnog udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Vinkovačka 
televizija d.o.o.  

 10 

I. Izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2012. godinu  
Zaključak po Izvršenju Proračuna Vukovarsko-rijemske županije za razdoblje I.-VI.mj. 
2012.god.  

Odluka   
Rješenje o razrješenju članova/ica Školskog odbora  Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar  

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora  Osnovne škole Nikole Andrića, Vukovar  

4
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Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ilok  
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Opće županijske bolnice 
Vinkovci  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne 
osobe Vukovar  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne 
osobe Vinkovci  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne 
osobe Ilok  

Plan zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije  

Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije  
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i zajedničkom korištenju prostora ureda 
Predstavništva u Bruxellesu  

 11 
Odluka o dodjeli priznanja Županije  
Odluka o izmjenama Odluke o priznanjima Vukovarsko-srijemske županije  
Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću  
Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva  
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA  
Izvješće o prestanku mandata i verifikaciji mandata vijećnika  
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva Vukovarsko-srijemske županije  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za školstvo, kulturu i šport  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb  

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda župana Vukovarsko-srijemske županije  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne poslove i imovinu  

Odluka o proglašenju stanja neposredne prijetnje od ekstremno niskih temperature i snježnih 
oborina s visokim snijegom  

Odluka o imenovanju članova Stručnog tima zaštite i spašavanja za praćenje stanja na 
vodotocima na području Vukovarsko-srijemske županije  

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva  

Poseban popis gradiva Vukovarsko-srijemske županije s rokovima čuvanja  

Pravilnik o postupku dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije  

 3 
Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga 
u VSŽ  

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske 
županije  

 5 
Odluka o raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima udruga za obilježavanje 
Europskog tjedna iz sredstava Savjeta za europske integracije Vukovarsko-srijemske županije  

 6 
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva  za provedbu projekta poticanja korištenja 
obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2011. (i 
2012.)  godinu - drugi krug 

 

Odluka o povjeravanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lovas Zavodu za 
prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije  

6
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 7 
Odluka o sustavu pozivanja Županijskoga stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne 
zaštite Vukovarsko-srijemske županije.  

Odluka o sustavu pozivanja specijalističkih timova CZ, operativnih snaga i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije.  

 10 
Rješenje o imenovanju članova rukovodstva vježbe zaštite i spašavanja „Dunav 2012“  

 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI KOORDINACIJE ŽUPANA, GRADONAČELNIKA I 
NAČELNIKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 

 2 
Zaključak  

Zaključak  

Zaključak  

Zaključak  

Zaključak  

 10 

Zaključak  

 
SAVJET MLADIH  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
AKTI SAVJETA  

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Rješenje o izboru predsjednika Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije  

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije  

 5 

7
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Poslovnik o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije  

 11 
Program rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2013. godinu  

 13 

II. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2012. godinu  
Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2013. godinu  
Plan razvojnih programa Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2013. – 2015.  
Odluka o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2013.  
Projekciju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014 - 2015 godinu  
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije  
Plan rada Županijske skupštine za 2013. godinu  
Odluka o investicijskom održavanju školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i 
pomagala te tekućem održavanju osnovnih škola u 2012.godini  
Odluka o investicijskom održavanju školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i 
pomagala te tekućem održavanju srednjih škola i učeničkog doma u 2012. godini  
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za 
starije i nemoćne osobe u 2012. godini  

Odluka o osnivanju «Kluba turističkih vodiča Vukovarsko-srijemske županije»  
Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih zajednica ili 
manjina  

Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za prekograničnu suradnju i europske integracije  
Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću  
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih i srednjih škola u 2012. godini  

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci  
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka osnovnih škola u 2012. godini  
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka srednjih škola i učeničkog doma 
u 2012. godini  

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci  
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana/ice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu 
Vukovarsko-srijemske županije  

 
 

8
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE 

ZAPOSLENE U UPRAVNIM TIJELIMA I SLUŽBAMA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 
 16 
 

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima i službama 
Vukovarsko-srijemske županije  
Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima i 
službama Vukovarsko-srijemske županije  

 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA 

PROSTORNO UREĐENJE  
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Javna rasprava o Prijedlogu III izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske 
županije  
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URED DRŽAVNE UPRAVE U  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 

AKTI UREDA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima  

 5 
Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima  

Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima  

Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima  

 6 
Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima  

 8 
Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima  

Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama ustanova s javnim ovlastima  

 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA  

NACIONALNIH MANJINA  
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

AKTI VIJEĆA 
 

Plan rada Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije u 2012. godini  

Prijedlog financijskog plana za 2012. godinu  

10
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Kazalo za 2012. godinu 
 

 

 1 
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 

Program rada za 2012. godinu  

Prijedlog financijskog plana za 2012. godinu  

 1 
VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
 

Plan i program rada za 2012. godinu  

Financijski plan za 2012. godinu  

 1 
VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
 

Programski plan rada Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2012. godinu  

Financijski plan rada Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2012. godinu  

 1 
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 

Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije za 2012.  

Financijski plan za 2012.  

 5 
PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
 

Program rada za 2012. godinu  

Financijski plan  

 1 
PREDSTAVNIK NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  

Program rada za 2012. godinu  
Financijski plan za razdoblje 01.01.-31.12.2012.  
 1 
PREDSTAVNIK ROMSKE NACIONALNE MANJINE   

11
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Kazalo za 2012. godinu 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

Plan rada za 2012. godinu  

Financijski plan za 2012. godinu  

 1 
PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 

Plan rada za 2012. godinu  

Financijski plan za 2012. godinu  

 
 

VUPIK D.D. 
AKTI VUPIK-a 

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 

 6 
Kolektivni ugovor ( II Pročišćeni tekst)  
 

12



  “KAZALO ZA 2012.”       Stranica    
 

Kazalo za 2012. godinu 
 

13

GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA   

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 
 2 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Iloka za k.o. Ilok, Šarengrad, Bapska i Mohovo  
Obrazloženje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog u vlasništvu 
države na području Grada Iloka  
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Iloka  
 6 

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije  
Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja  
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka  
Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka  
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik  
Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije  
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Iloka  
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Iloka i Općine Vipava iz Slovenije  
Odluka o naknadi predsjedniku Gradskog vijeća  
Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  
Odluka o subvencioniranju cijene relacijskih pokaznih karata  
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini  
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2012. 
godini  

Proračun Grada Iloka za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu  
Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2012. godinu  
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 9 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Iloka   
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka   
Odluka o usvajanju izvješća Komunalija d.o.o. Ilok za 2011. godinu    
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2011. 
godinu  

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2011./2012. godinu  
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite   
Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  
Odluka o troškovima izborne promidžbe  
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Iloka za 2012.   

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja  
Odluka o usvajanju žalbe Milana Pucovskog   
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka  
Odluka o isplati naknade Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda  
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok  
Odluka o usvajanju financijskog izvješća Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2011. godinu    
Odluka o davanju suglasnosti   
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Iloka i Grada Novigrada - Istra  
Odluka o pripremnim radnjama i pokretanju postupka radi raspisivanja natječaja - obavijesti o 
namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru - poslovnom prostoru u  zgradi dvorca 
Odescalchi 

 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za proračun i financije  
Odluka o uklanjanju zapreke i otvaranju prolaza na k.č. br. 71, k.o. Ilok  
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača  
Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i 
Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Gradske 
knjižnice i čitaonice Ilok 
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Odluka o smanjenju plaće gradonačelnika   
Odluka o privremenom smanjenju naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost 
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa  

 10 

Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok   
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za period od 01.01. do 30.06.2012. 
godine  
Zaključak povodom razmatranja Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za razdoblje I-VI 
mjesec 2012. godine  

 11 
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka  
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka  
Odluka o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provođenje natječaja za imenovanje 
ravnatelja Muzeja grada Iloka  
Odluka o imenovanju dva člana u Komisiju za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje 
komunalnih djelatnosti  
Odluka o neoslobađanju poljoprivrednih proizvođača obveze plaćanja naknade za zakup i 
naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH u dijelu koji je prihod Grada 
Iloka za 2012. godinu  
Odluka o povratu dijela jamčevine ponuđačima sa posljednjeg natječaja prodaje državnog 
poljoprivrednog zemljišta na području Grada Iloka  

 13 
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka uz izmjene i dopune  

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija  

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti  

Odluka o poništenju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 
području Grada Iloka za k.č. br. 553/3, k.o. Mohovo 

 

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju na nepokretnom kulturnom dobru  

 14 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2012. godinu  

 16 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Iloka za k.o. Ilok, Šarengrad, Bapska i Mohovo 
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Obrazloženje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države na području Grada Iloka 

 

Odluka o izmjeni Statuta Grada Iloka  

Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2012./2013. godini  

Odluka o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka  

Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Iloka  

Proračun Grada Iloka za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2013.godinu  

Projekcija Proračuna za razdoblje 2013. - 2015. godine  
 

 
GRAD ILOK  

AKTI POVJERENICE VLADE   
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o davanju suglasnosti Gradu Iloku za provođenje programa „Pomoć u kući starijim 
osobama „ za siječanj i veljaču 2012.   

Obrazloženje Odluke o davanju suglasnosti Gradu Iloku za provođenje programa „Pomoć u 
kući starijim osobama“ za siječanj i veljaču 2012.   

Odluka o davanju suglasnosti Muzeju grada Iloka za raspisivanje objave potrebe za radnikom 
za rad na određeno vrijeme do povratnika djelatnika s bolovanja  

Odluka o provođenju dijela Plana održavanja komunalne infrastrukture (zimsko održavanje 
cesta) 2012. godine na području Grada Iloka  

Obrazloženje  

Odluka o davanju suglasnosti Muzeju Grada Iloka za konačni odabir kandidata za obavljanje 
poslova domara u Muzeju Grada Iloka, rad na određeno vrijeme do povratka djelatnika s 
bolovanja 

 

 

 6 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača  

Odluka o imenovanju članova Gradskog  povjerenstva za procjenu štete od elementarnih  
nepogoda  

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Iloku za provođenje programa «Pomoć u kući starijim 
osobama» za ožujak i travanj 2012. godine  

Odluka o provođenju Programa javnih radova od 01. travnja do 31. srpnja 2012. godine u  
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Muzeju Grada Iloka – rad na kulturnoj baštini i razvoju kulture/komunalno uređenje javnih 
površina Grada Iloka  

 
 

 
GRAD ILOK 

AKTI GRADONAČELNIKA    
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka o provođenju programa “Pomoć u kući starijim osobama” za 2012. godinu     
 6 

Odluka o provođenju programa «Pomoć u kući starijim osobama» za 2012. godinu  
Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja KB 35 kV Opatovac – Ilok HEP-
Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra Vinkovci  

Odluka o provođenju programa «Pomoć u kući starijim osobama» za ožujak 2012. godinu  
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja Grada 
Iloka na dan 31. prosinca 2011. godine  

Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok   

Rješenje o imenovanju v.d. zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok   

Odluka o sklapanju Aneksa ugovora za zakup poslovnog prostora u Mohovo  

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju savjetnika  

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenče  

Odluka o dodjeli novčane pomoći Slavonskoj Udruzi Hercegovaca  

Odluka o dodjeli novčane pomoći Savezu Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske  

Odluka o dozvoli za postavljanje reklamnog panoa  

Odluka o dodjeli novčane pomoći Udruzi inovatora Tesla    

Odluka o dodjeli novčane pomoći Zajednici Cenacolo  

Odluka o imenovanju savjetnika   
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Odluka o dodjeli prostora Veslačkoj udruzi Dunavska čikla na  korištenje    

Odluka o dodjeli novčane pomoći učenicima VIII razreda Osnovne škole Julija Benešića Ilok  
Odluka o dodjeli novčane pomoći učenicima VIII razreda Osnovne škole "Dr. F. Tuđman" 
Šarengrad  

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za provedbu i praćenje projekta   

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za provedbu i praćenje projekta   

 9 
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava vjerskim zajednicama u 2012. godini  
Odluka o obustavi od primjene općeg akta Gradskog vijeća Grada Iloka  
Odluka o financiranju zbrinjavanja uginulih domaćih životinja    
Odluka o imenovanju odgovorne osobe za provedbu i praćenje projekta   
Odluka o imenovanju odgovorne osobe za provedbu i praćenje projekta  
Odluka o pravu na naknadu troškova prijevoza   
Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Dr. F. Tuđman" Šarengrad  

 10 

Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel i gradsku službu Grada Iloka za 2012. godinu  

 11 

Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o zakupu nekretnine u k.o. Mohovo  
Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Julija Benešića Ilok  
Odluka o davanju ovlasti odvjetniku Stjepanu Šporčiću za zastupanje  
Odluka o dodjeli nagrade odličnim učenicima srednje škole  

 13 
Odluka o subvencioniranju cijene relacijskih pokaznih karata za školsku godinu 2012./2013.  

Odluka dopuni Odluke o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata  

 16 
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Muzeju grada Iloka  
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GRAD OTOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA   

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 
 4 
Odluka o provedni izbora u mjesnim odborima Grada Otoka  

Odluka o potupku prodaje nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Otoka  

Odluka o određivanju privremene lokacije reciklažnog dvorišta za građevinski otpad  

Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije poruke za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Otoka za k.o. Otok i k.o. Komletinci  

Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanje i drugih prava u sustavu 
socijalne skrbi  

Odluka o objavi natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Otok  

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otok   

Zaključak  

Zaključak  

Zaključak  

Zaključak  

Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Otok  

Zaključak  

Zaključak  

 5 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2011. - 
31.12.2011. godine  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2012. godinu  

Zaključak  

Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva  

Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Komletinci  

Zaključak  

Odluka o prodaji nekretnine  

Odluka o rasporedu viška prihoda proračuna  

Odluka  
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Zaključak  

Zaključak  

Odluka o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove «Pupoljak» Otok  

 7 

Zaključak  

Odluka o prodaji nekretnina   

Odluka o dodjeli javnih priznanja   

Zaključak  

Odluka  

Odluka o naknadama vijećnicima, osobama koje bira ili imenuje Gradsko vijeće na određene 
funkcije te drugim osobama koje sudjeluju na sjednicama  

 11 

Odluka  

Odluka  

Odluka  

Odluka  

Odluka o izmjeni Programa financijske potpore udrugama, političkim strankama te drugama i 
zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2012. godinu  

Odluka o izmjeni Program izgradnje i održavanja športskih objekata za 2012. godinu  

Odluka o izmjeni Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu  

Odluka o izmjeni Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2012. 
Godinu  

Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini  

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini  

Odluka  

Odluka o usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Otoka  

Odluka  

Zaključak  

Izmjenjeni program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Odluka o suradnji između Grada Otoka i Grada Vodnjana-Dignano  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2012. godinu  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2012. - 
30.6.2012 godine  
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 13 
Zaključak  

Zaključak  

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini  

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini  

Zaključak  

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok  

Odluka o komunalnom doprinosu  

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
pokojnika na području Grada Otoka 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini  

Izmjenjeni Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2012. godinu  

Proračun Grada Otok za 2013. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2013.godinu  

Odluka o projekciji Proračuna Grada Otoka za 2014., 2015., godinu  

Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) za 2013. – 2015. godinu  

Izmjenjeni program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama 
od posebnog interesa Grada Otoka za 2012. godinu 

 

Izmjenjeni program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2012. godinu  

Izmjenjeni program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2012. godinu  

Izmjenjeni program izgradnje i održavanja športskih objekata Grada Otoka za 2012. godinu  

Izmjenjeni program javnih potreba u športu Grada Otoka za 2012. godinu  

Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od 
posebnog interesa Grada Otoka za 2013. godinu 

 

Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2013. godinu  

Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2013. godinu  

Program izgradnje i održavanja športskih objekata Grada Otoka za 2013. godinu  

Program javnih potreba u športu Grada Otoka za 2013. godinu  
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GRAD OTOK 
AKTI GRADONAČELNIKA    

 
 1 
Plan prijma u službu Grada Otoka za 2012. godinu  

 4 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini  

Izvješće o  utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini  
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Zaključak  
Zaključak  
Zaključak  
Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namjenjenih godišnjem 
financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 

 

Odluka o određivanju lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta   
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2011. 
godinu 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  
Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu  
Program javnih potreba u športu za 2012. godinu  
Program korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2012. godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci  
Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka  
Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih 
objekata i naprava 

 

Izvješće o obavljenom popisu  
 5 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada 
s područja Općine Andrijaševci  

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Andrijaševci za 2011. godinu  

Realizacija proračuna od 01.01.2011. do 31.12.2011.  
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 6 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

Odluka o pokretanju postupka osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Andrijaševci u Nadzorni odbor Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci  

 7 
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od 
požara za Općinu Andrijaševci   

Odluka o zaštiti od buke na području Općine Andrijaševci   

 10 
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2012. 
Godinu  

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi  

Odluka o Izmjeni odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Andrijaševci  

Zaključak  

 12 
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  

Odluka o kupoprodaji dijela nekretnine  na k.č.br. 1068/2 k.o. Andrijaševci  

Odluka  

 15 
Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis  

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i donošenju 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci za 
2013. godinu 

 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2012. godinu  

Proračun Općine Andrijaševci za 2013. godinu  

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu  

Projekcija proračuna  

 
 



  “KAZALO ZA 2012.”       Stranica    
 

Kazalo za 2012. godinu 
 

25

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Objava javne rasprave o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Andrijaševci 

 

 4 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Andrijaševci  

 7 
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Andrijaševci  

 10 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Andrijaševci  

 
 

 
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI MANDATNE KOMISIJE  
 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Izvješće o ostavci na vijećničku dužnost i verifikaciji mandata novog vijećnika  
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI SAVJETA MLADIH   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o izboru Predsjednika Savjeta mladih Općine Andrijaševci  

Odluka o izboru  Zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Andrijaševci  

Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci  

 
 
 



  “KAZALO ZA 2012.”       Stranica    
 

Kazalo za 2012. godinu 
 

27

OPĆINA BABINA GREDA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o usvajanju realizacije proračuna Općine Babine Greda za 2011. godinu  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Socijalni program Općine Babina Greda za 2012. godinu  

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2012. godinu  

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu  

Program javnih potreba sportskih udruga za 2012. godinu  

Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Općine Babina Greda i Grada Kutjeva  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnika i drugim osobama koje bira i 
imenuje Općinasko vijeće  i Općinsko poglavarstvo na određenu dužnost  

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Babina Greda  

Odluka o usvajanju Plana Civilne zaštite Općina Babina Greda  

Plan javne nabave za 2012. godinu  

Odluka o nerazvrstanim cestama  

 5 
Program razvoja Gospodarske zone „Krčevine“  

Odluka   

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Babina Greda  

Odluka za osnivanje prava građenja na k.č.br. 662/1, 662/2, 665 i 666   Osnovnoj školi „Mijat 
Stojanović“ Babina Greda radi izgradnje sportske dvorane  

 9 
Odluka o prijenosu investitorskih ovlasti nad projektom dogradnje vodovodne mreže u ulici Savskoj 
na Vinkovački vodovod i kanalizaciju d.o.o. Vinkovci  

Odluka  

Odluka 
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 16 
Odluka o imenovanju povjerenstva za popis imovine i sredstava Općine Babina Greda sa stanjem 
31.12. 2012. godine 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2012.godinu  

Proračun Općine Babina Greda za 2013.godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Babina Greda za 2013. godinu  

Projekcija Proračuna Općine Babina Greda za 2014. i 2015. godinu  

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Babina Greda  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Babina Greda  

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Babina Greda u 2012. godini  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Babina Greda u 
2013. godini 

 

Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Babina Greda  

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja  
 



  “KAZALO ZA 2012.”       Stranica    
 

Kazalo za 2012. godinu 
 

29

OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o usvajanju izvješća o izvršavanju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u naseljima Općine Bogdanovci u 2011. godini  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 
naseljima Općine Bogdanovci u 2011. godini  

Odluka o načinu i uvjetima spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka  

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika   

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Bogdanovci  

Odluka o naknadi za razvoj  

 5 
Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bogdanovci  

Zaključak o ažuriranju Procjene ugroženosti od požara  

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite Općine Bogdanovci  

Odluka o uvjetima i načinu provođenja Programa socijalne skrbi u naseljima Općine Bogdanovci  

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2011. godinu  

Račun prihoda i izdataka za razdoblje od: 1. 1.2011. do: 31.12.2011.  

 8 
Odluka o izmjeni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2012. godinu  

Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  

 9 
Odluka o imenovanju trga u naselju Svinjarevci  

Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune Prostornog uređenja Općine 
Bogdanovci 
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 10 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika  

 11 
Odluka o usvajanju  Revizije  procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite 
od požara  za Općinu Bogdanovci  

 13 
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci  

Odluka o komunalnom doprinosu  

Proračun Općine Bogdanovci za 2013. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bogdanovci za 2013. godinu  

 15 
Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bogdanovci u 2013. godini  

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bogdanovci u 
2012. godini  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu  

Program socijalne skrbi  

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu  

Program javnih potreba u športu za 2013. godinu  

 16 
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bogdanovci za 2012. godinu  

 
OPĆINA BOGDANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Bogdanovci  
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Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Bogdanovci  

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Bogdanovci  

 10 
Zaključak o utvrđivanju končnog prijedloga  izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja općine 
Bogdanovci  
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OPĆINA BOROVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna za 2011 god.  

Godišnji obračun proračuna za 2011. god.  

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina  

Odluka o izradi ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo  

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra  

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poretak (UPU-6 )  

Odluka o izradi preliminarnog Idejnog riješenja sportsko rekreacione zone Poretak  

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone – (UPU-8)  

Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana javne nabave za 2011. god.  

Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2011 
god.  

Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011 
god.  

Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi  

Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa javnih potreba u sportu  

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa financiranja političkih stranaka i općedruštvenih 
potreba  

Odluka  

 11 
Statutarna odluka o izmjenama i dopuna  Statuta Općine Borovo  

Statut  Općine Borovo (pročišćeni tekst)  

Odluka o  izmjeni i dopuni  Plana javne nabave za 2012 god.   

Odluka o izmjenama i dopunama programa financiranja političkih stranaka i općedruštvenih potreba 
za 2012 god.   

Odluka  o izmjenama i dopuna  Program javnih potreba u športu za 2012 god.   

Izmjene i dopune Proračuna za 2012.g.  

Polugodišnji obračun Proračuna za 2012.g.  
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 16 
Izmjene i dopune Proračuna za 2012.god.  

Proračun za 2013. god.  

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Borovo za 2013 god.  

Projekcija Proračuna za razdoblje 2014., 2015.  

Plan javne nabave za 2012 god. (pročišćeni tekst)  

Plan javne nabave za 2013 god.   

Program javnih potreba u kulturi za 2013. god.  

Program javnih potreba u športu za 2013. god.  

Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih djelatnosti za 2013.god.  

Oduka o odabiru najpovoljnije ponude  

Odluka o izmjenama i dopunama program izgradnje komunalne infrastrukture 2012 god  

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012 god.  

Program izgradnje komunalne infrastrukture 2013. god  

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.god.  
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OPĆINA BOŠNJACI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci (usklađenje s 
zakonom)  

 16 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Bošnjaci za 2012. godinu (2. izmjene)  

Proračun Općine Bošnjaci za 2013. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2013. godinu  

Projekcija Proračuna Općine Bošnjaci za 2014. i  2015. godinu  

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bošnjaci 1  

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izradi urbanističkog plana uređenja „gospodarske zone 
Bošnjaci 1“ 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju gospodarenja otpadom na području Općine Cerna za 
2011. g.   

Odluka o promjeni cijena odvoza komunalnog otpada  

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2011./2012.  godinu  

 4 
Godišnji obračun Proračuna za 2011. godinu   

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012. godine  

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu  

Program javnih potreba u športu za 2012. godinu  

Program socijalne skrbi za 2012.g.  

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2012. godine  

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u  2012. godinu  

Program  utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2012.godini  

Program  utroška sredstava od grobne naknade u 2012. godini  

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Cerna za I-XII 2011. 
godinu  

Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji za 2010. godinu  

Odluka o potpisivanju ugovora o pravu građenja sa obrtom za proizvodnju lampiona „Lampion“ 
Cerna, vl. Mladena Šunjića    

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Organizacijskog odbora 34. Žetvenih svečanosti Cerna 
2012.  

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Cerna  

Odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju  građevinskog zemljišta u 
k.o. Cerna  

Odluka o potpisivanju aneksa ugovora sa Komunalnim i prijevozničkim uslugama vl. Željko Solin iz 
Cerne  
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 11 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna od 01. 01. 2012. do 30. 06. 2012.  

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Cerna za I-VI 2012. 
godinu  

Odluka o razrješenju dužnosti i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja  

 15 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013. godine  

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu  

Program javnih potreba u športu za 2013. godinu  

Program socijalne skrbi za 2013. godinu  

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2013. godine  

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2013. godinu  

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2013.g.  

Program utroška sredstava od grobne naknade u 2013. godini  

Izmjene i dopune Proračuna Općine Cerna za 2012.godinu  

Proračun Općine Cerna za 2013. i projekcija za 2014-2015. godinu  

Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2013. godinu  

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i donošenju 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cerna za 2013. 
godinu 

 

Plan davanja koncesija za 2013. godinu  

Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2013. do 2015. 
godine 
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OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor I imenovanje   

Rješenje o imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe  

Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za Proračun i financije  

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradište (PPUO)  

Odluku o prodaji k.č. 3454/10, površine 16.991 m2 u poslovnoj zoni “AMBARINE” Gradište  

Odluka o prodaji dijela k.č. 3455/2, površine 77.692 m2 u poslovnoj zoni “AMBARINE” Gradište  

Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od  01.07.-31.12.2011.  

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine Gradište za financiranje političkih stranaka  u 
2012. godini  

Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Općinskog vijeća Općine Gradište u 2012. godini  

Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Gradište   

Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanje  

Rješenje o razrješenju člana Odbora za predstavke i pritužbe  

Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za proračun i financije  

Zaključak  

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj  

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2011. godine  

Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2011. godini na području 
Općine Gradište  

 6 
Odluku o prodaji k.č. 2264/2, površine 11.278 m2 u poslovnoj zoni «AMBARINE» Gradište  

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
(ppuo) Gradište  

Odluka  

Odluka o pokretanju postupka za pribavljanje novčanog kredita za izgradnju sustava odvodnje 
otpadnih voda u Gradištu (VI i VII faza)  
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Odluka o imenovanju novoformirane ulice u Gradištu  

Odluka  

Izmjena odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta ili osnivanja prava 
građenja sa mogućnošću kupoprodaje u poslovnoj zoni «Ambarine» Gradište  

 10 
Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od  01.01. - 30.06.2012. godine  

Oduka o usvajanju polugodišnjeg izvješća  proračuna Općine Gradište  za razdoblje od  01.01.-
30.06.2012.  

Odluka o prodaji k.č. 2264/14, površine 6.803 m2 u poslovnoj zoni “AMBARINE” Gradište  

 12 
Odluka o ukidanju zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja na k.č. 2264/14        

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanje i odvoz komunalnog 
otpada na području Općine Gradište  

 

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za  obavljanje dimnjačarske službe na 
području Općine Gradište  

 

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite  za Općinu Gradište   

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja  za Općinu Gradište   

Izmjenu Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2012. godinu  - izmjene i dopune -   

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  

Odluka o zaduženju Općine Gradište  

Odluka o ukidanju zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja na k.č. 3454/3 i 3454/15   

Odluku o prodaji k.č. 3454/3, površine 7.420 m u poslovnoj zoni «AMBARINE» Gradište   

Izmjene i dopune Proračuna  Općine Gradište za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu   

 15 
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga II. izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Gradište  
 

16 
Program javnih potreba u športu za 2013. godinu  

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 
komunalne naknade u Općini Gradište za 2013. godinu 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz 
sredstava komunalne naknade 
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Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradište u 2013. 
godini 

 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradište u 2012. godini  

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gradište  

Program javnih potreba za udruge i političke stranke u 2013. godini  

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu  

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu  

Proračun Općine Gradište za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2013. godinu  

 
 

OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 10 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradište  

Objava javne rasprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) 
Gradište  

 16 
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Gradište 
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OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Izmjene i dopune Proračuna za 2012.  

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2011.  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 
2012.  

 6 
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011.  

 7 
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke  

 8 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2011. godinu   

 10 
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi  

Odluka o izborima za članove vijeća mjesnih odbora Općine Ivankovo  

 11 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna od 01.01.2012 do 30.06.2012. god  

 15 
Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu i javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području naselja Ivankovo, Retkovci 
i Prkovci u Općini Ivankovo javnom isporučitelju vodnih usluga, Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji 
d. o. o. 

 

II izmjene i dopune Proračuna za 2012.  

Proračun za 2013.  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2013.g.  
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OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih 
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 2012. na području Općine Ivankovo  

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Ivankovo za 2012. godinu  
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OPĆINA JARMINA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2011. godinu  

 6 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za  2011. godinu  

 9 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jarmina  za 2012. godinu  

 16 
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2012. godinu  

Proračun Općine Jarmina za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu  

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2013. godinu  
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OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Socijalni plan Općine Lovas za 2012. god.   

Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije općinskog stožera zaštite i spašavanja, tima 
civilne zaštite te načinu aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanja  

Odluka o izradi I. ciljanih izmjena i dopuna  prostornog plana uređenja Općine (ppuo) Lovas  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. godinu  

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi  

Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite Općine Lovas  

Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovas u 2011. godini  

II. izmjene i dopune proračuna općine Lovas za 2012. godinu i projekcije proračunske potrošnje za 
2013. i 2014. godinu  

 5 
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (ppuo) Lovas  

 9 
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2011. godinu  

Odluka o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas za razdoblje od 01. siječnja – 
31. ožujka 2012.   

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe  

Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla  

Odluka o donošenju I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas  

 15 
Odluka o imenovanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovas  

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2012. godinu  

Odluka o grobljima na području Općine Lovas  

Odluka o utvrđivanju visine grobnih naknada na području Općine Lovas  

Odluka odabiru jedinog ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Lovas 
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Odluka o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas za razdoblje od 01. siječnja – 
30. rujna 2012. godine. 

 

Odluka o prijenosu investitorskih prava za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda Općine Lovas za područje naselja Lovas i Opatovac – I. faza izgradnje 

 

 16 
III. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovas za 2012. godinu i projekcije proračunske potrošnje za 
2013. i 2014. godinu 

 

Proračun Općine Lovas za 2013. godinu  

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lovas za 2013. godinu  

Izmjena  i dopuna odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) 
Lovas 

 

Odluka o upisu općinske imovine u poslovne knjige  
 
 

OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 5 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Lovas  

 7 
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Lovas  

 8 
Odluka o jamstvu za ozbiljnost ponude na natječaju za koncesiju-obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području Općine Lovas  
Odluka o instrumentu osiguranja naplate naknade za koncesiju - obavljanje dimnjačarskih poslova  
na području Općine Lovas  
Odluka o najmanjoj visini naknade za koncesiju – obavljanje dimnajčarskih poslova na području 
Općine Lovas  
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Lovas  
 16 
Plan prijma u službu  
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OPĆINA LOVAS 

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Objava javne rasprave o prijedlogu I. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Lovas  
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka o potpisivanju Ugovora o ustanovljenju prava služnosti postavljanja i održavanja KB NN i MR
NN Podrinje-rasplet iz ŽSTS “Podrinje 1“  

Odluka o privremenom raspolaganju  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Markušica u 2012.godini  

Odluka o usvajanju Plana civilne zaštite  Općine Markušica  

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Markušica  

 8 
Odluka o koncesiji za prijevoz pokojnika  

Odluka o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada  

1.izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2012.godinu  

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za 2011.godinu  

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za period od 01.01. do 30.06.2012.godinu  

 13 
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2012.godinu  

 16 
Plan razvojnih programa 2013-2015. godine  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Program javnih potreba u kulturi Općine Markušica za 2013. godinu  

Program javnih potreba u sportu Općine Markušica za 2013. godinu  

Program održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u 2013.godinu  

Proračun Općine Markušica za 2013.godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Markušica za 2013. godinu  

Financijski plan Proračuna Općine Markušica za razdoblje 2014.-2015 godinu  
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 
 4 
Zaključak   

Cjenik usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada  
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OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka – Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Negoslavci u 2011. godini   

Odluka – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Negoslavci u 2012. godini  

 7 
Odluka o donošenju protupožarnih akata za područje Općine Negoslavci u 2012. godini  

 9 
Odluka o dodjeli javnog priznanja počasnog građanina Općine Negoslavci  

Plan zaštite od požara Općine Negoslavci  

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za  područje Općine Negoslavci  

Odluka o pokretanju postupka osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Negoslavci  
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OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Nijemci za 2012. godinu.  

Prijedlog V. izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Nijemci  

 3 
Pete izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Nijemci    

 5 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. g.  

Odluka o određivanju postrojbe DVD-a Nijemci za središnju vatrogasnu postrojbu  

Odluka o uvjetima i postupku provedbe natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Nijemci  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. g.  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u proračunu 
Općine Nijemci za 2011.g.  

Zaključak o usvajanju Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Revizija 
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga rada Općinskog načelnika za 
2011.g.  

 6 
Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  

Odluka o prijenosu investitorskog prava na HEP d.o.o.  

Zaključak o prihvaćanju pisama namjere  potencijalnih investitora u Poslovnoj zoni Nijemci   

 9 

Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.  
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i 
visokom obrazovanju za 2012. g.  

Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. g.  
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Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nijemci Klasa: 363-
01/10-01/04; Ur.broj: 2188/06-01-10-2 od 30. ožujka 2010.g.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2012. g.  
Zaključak o usvajanju Izvješća o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u proračunu 
Općine Nijemci za 2012.g.  
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika os 01.01. do 
30. 06.2012. g.  

Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci  

 12 
Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi KLASA: 026-03/01-01/170; 
URBROJ: 2188/17-01-01/170 od 21.12.2001.g.  

 

Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Nijemci k.č.br. 1584/8 k.o. Nijemci   

Odluka o komunalnom doprinosu   

Odluka o naknadama za korištenje javnih površinama    

Odluku o porezima Općine Nijemci   

Odluku o usvajanju Program razvoja gospodarstva Općine Nijemci za razdoblje 2013-2015.g.    

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nijemci KLASA: 
363-01/10-01/04; URBROJ: 2188/06-01- 10-2 od 30. ožujka 2010.g.  

 

 13 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Nijemci u 2013.g.  

Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012.g.  

Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Nijemci u 2012.g.  

Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.  

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i 
visokom obrazovanju za 2012. g. 

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nijemci za 2012. g.  

Proračun Općine Nijemci za 2013. g. i projekcije Proračuna za 2014. i 2015. g.  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2013. godinu  

Program javnih potreba u športu za 2013.g.  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g.  

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2013.g.  

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 
2013. godinu 
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Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. g.  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013.g.  

Izmjena odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača  

Prve Izmjene Programa javnih potreba u športu za 2012.g.  

Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2013.g. 

 

 
 
 
 

OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 3 
Plan prijma u službu u upravu Općine Nijemci za 2012. godinu.   

 9 
Izvješće o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Općine Nijemci za 2012.g.  

 10 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja naselja Nijemci  
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OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Financijsko izvješće Općine Nuštar od 1.1.-31.12.2011.  

Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Nuštar za 2011. godinu  

 8 
Financijsko izvješće Općine Nuštar od 1.1.-30.06.2012.  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2012. godinu  

Odluka  

 11 
Odluku o dopuni  cjenika usluga groblja u Općini Nuštar   

 12 
Odluka o izmjeni Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i 
studentima   

 15 
Odluka o II.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2012. godinu  

Proračun Općine Nuštar za 2013. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2013. godinu  

Odluka o projekciji Proračuna Općine Nuštar za 2013. – 2015. godinu  
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OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Privlaka u 2011.g.  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Privlaka u 2012.g.  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Privlaka za 2012. godinu  

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Privlaka  

Odluka o nerazvrstanim cestama  

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Privlaka  

Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada i 
ostataka biljaka nakon žetve i berbe na području Općine Privlaka, k.o. Privlaka  

 6 
Odluka o izmjenama i dopunama (Rebalans) Proračuna Općine Privlaka za 2012. godinu  

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2011. godinu  

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  

 11 
Odluka o usvajanju Projekta ukupnog razvoja Općine Privlaka  

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (revizija) i Plana zaštite 
od požara i tehnoloških eksplozija (revizija) za Općinu Privlaka   

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje 01. siječnja 2012.-30. 
lipnja 2012. godine   

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama   

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Privlaka  
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OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 

4 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka  
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OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o scoijalnoj skrbi  

Odluka o izmjeni III. ciljanih izmjena i dopuna Prostprnog plana uređenja Općine (PPUO) Stari 
Jankovci  

 3 
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Strari Jankovci za 2012. godinu  

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2011. – 31.12.2011.  

 4 
Izmjena i dopuna odluke o socijalnoj skrbi  
 5 
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stari Jankovci  
Odluka  
 8 

Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Stari Jankovci za 2012. godinu  
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2012. 
- 30.6.2012. godine  

 12 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Jošina 1“ u Novim Jankovcima   

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenje „Rit“ u Starim Jankovcima  

Odluka o komunalnom doprinosu  

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik   

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja    

Rješenje imenovanju ravnatelja dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“ Stari Jankovci  

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci   

 14 
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Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i donošenju 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Stari Jankovci u 2013.g. 

 

Plan utroška sredstava šumskog doprinosa  

Socijalni program za 2013. godinu  

Izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom 
obrazovanju za 2012. godinu 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 
2013. godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stari Jankovci  

Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske u 2013. godini 

 

Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci  

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: 
dimnjačarski poslovi na području Općine Stari Jankovci 

 

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za komunalne djelatnosti: 
dimnjačarski poslovi na području Općine Stari Jankovci 

 

Studija opravdanosti davanja koncesije  

Odluka o lll izmjenama i dopunama Proračuna Općine Stari Jankovci za 2012. godinu  

Odluka o Proračunu Općine Stari Jankovci za 2013. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Jankovci za 2013. godinu  

Projekcija javne proračunske potrošnje Općine Stari Jankovci od 2013.-2015. godine  
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OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 5 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Stari Jankovci  

 6 
Objava Javne rasprave o prijedlogu III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
(PPUO) Stari Jankovci  

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga  III Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Općine Stari Jankovci 
 

 10 
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine (PPUO) Stari Jankovci  

 13 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Stari Jankovci  
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OPĆINA STARI MIKANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stari Mikanovci   

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Stari Mikanovci  

 5 
II.  izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci  

Odluka o promjeni i imenovanju naziva ulica u Općini Stari Mikanovci naselje Novi Mikanovci  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci  

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Stari Mikanovci  

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Stari Mikanovci  

Odluka o prihvaćanju Plana Civilne zaštite Općine Stari Mikanovci  

Odluka o prihvaćanju Plana  zaštite  i spašavanja Općine Stari Mikanovci  

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stari Mikanovci  

Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stari Mikanovci za 2011. 
godinu  

Realizacija proračuna od 01.01.2011. do 31.12.2011.  

 11 
Izmjene i dopune Proračuna Općine  Stari Mikanovci  za  2012. godinu   

Odluka o naknadama za korištenje javnih površina  

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica   

Odluka o zaštiti od buke   

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća  o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Stari Mikanovci  za 2011. godinu   

 12 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o financiranju Općine Stari Mikanovci za 2012. godinu   
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 14 
Proračun Općine Stari Mikanovci za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu  
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2013. godinu  
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OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi  

Godišnji obračun proračuna za 2011. godinu Općine Štitar  

Odluka o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Štitar  

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Štitar  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012. godine  

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu (proslave)  

Program javnih potreba u športu za 2012. godinu  

Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu (udruge)  

Program socijalne skrbi za 2012. godinu  

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2012. godini  

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2012. godini  

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2012.godinu  

 8 
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara  i Procjenu ugroženosti od požara (revizija) za Općinu 
Štitar  

 11 
Plan davanja koncesija za 2013. godinu  

 13 
Odluka o visini komunalnog doprinosa  

 14 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2012. godinu  

Odluka  

Proračun Općine Štitar za 2013. i projekcija za 2014. -2015. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Štitar za 2013. godinu  

Odluka  
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Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012. godine  
Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu (proslave)  
Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu za 2012. godinu   
Izmjene i dopune programa javnih potreba kulturi za 2012. godinu (udruge)  

 
 

OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne 
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje  

 



  “KAZALO ZA 2012.”       Stranica    
 

Kazalo za 2012. godinu 
 

62

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2011. godinu  

Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tompojevci  

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe  

Odluka  

Odluka o spaljivanju suhe trave, korova, raslinja i biljnog otpada  

Odluka  

Odluka  

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. 
godinu  

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2011. 
godinu  

 6 
I. rebalans Proračuna Općine Tompojevci za 2012. godinu  

I izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu  

I Izmjene i dopune Programa javnih potreba sportskih udruga za 2012. godinu  

Odluka o socijalnoj skrbi  

I izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini  

 10 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2012. 
godinu  
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Tompojevci  

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Tompojevci  
Odluka  
Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje 01.01.2012. - 
30.06.2012.godine  

 12 
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Zaključak   

Odluka  

Odluka o ne oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine  za korištenje državnog poljoprivrednog 
zemljišta na području Općine Tompojevci  

 

 14 
Izmjene i dopune program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Izmjene i dopune programa socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2012. godinu  

Izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu  

II izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2012. godini  

II izmjene i dopune programa javnih potreba sportskih udruga za 2012. godinu  

Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Tompojevci u 2013. godini 

 

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 
2012. godini 

 

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu  

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2013. godinu 

 

Program javnih potreba sportskih udruga za 2013. godinu  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini  

Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2013. godinu  

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2013. godinu  

II. rebalans Proračuna Općine Tompojevci za 2012.  

Proračun Općine Tompojevci za 2013. godinu  

Projekcija Proračuna Općine Tompojevci za 2014. i 2015. godinu  
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 1 
Program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Tompojevci  

 8 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Tompojevci  

Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja  

Odluka  

Odluka  

 12 
Odluka o imenovanju osoba koje će provoditi kontrolu na licu mjesta   

 
 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI SAVJETA MLADIH 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 14 
Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Tompojevci  

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Tompojevci  
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OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2011. godinu  
 4 
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Tordinci za 2012. godinu  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca  

 5 
Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području 
Općine Tordinci u 2012. godini  

Zaključak o obvezama DVD-a Tordinci, Antin i Korođ, u vrijeme zriobe i žetve na području Općine 
Tordinci  

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe  

Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u žetvi 2012. godine za područje 
Općine Tordinci  

 6 
Godišnji obračun Proračuna Općine Tordinci za 2011. godinu  

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Tordinci  

 9 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Tordinci za razdoblje 1.1.2012. – 
30.6.2012. godine  

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  

 10 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2012. godinu  

 11 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Tordinci za razdoblje 1.1.2012. – 
30.6.2012. godine  
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 14 
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  

Program socijalne skrbi Općine Tordinci za 2013. godinu  

Odluka o davanju prava korištenja(upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području naselja Tordinci, Antin, Mlaka Antinska i Korođ u Općini Tordinci javnom 
isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

 

Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja  

 15 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Program Javnih potreba udruga u kulturi za 2013. godinu  

Program Javnih potreba športskih udruga za 2013. godinu  

 16 
Proračun Općine Tordinci za 2013. godinu  

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2013. godinu  

Projekcija Proračuna Općine Tordinci za razdoblje 2014.-2015. godine  

Program održavanja komunalne infrastrukture  

 
 
 

OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Plan prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tordinci za 2012. godinu  
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OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o prijenosu investicijskog prava provođenja postupka javne nabave na Vinkovački vodovod i  
kanalizaciju d.o.o.  

 3 
Odluka o obročnoj otplati duga komunalne naknade  

Ispravak objave Odluke o prostornom planu uređenja Općine Tovarnik  

Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Tovarnik za 2012. god.  

Prve izmjene i dopune plana Javne nabave roba, usluga i radova Općine Tovarnik za 2012. godinu  

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Tovarnik  

 4 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 
1.1.2011. - 31.12.2011 godine  

Odluka o dodjeli javnog priznanja  

Odluka o dopunama Odluke o lokaciji javnih površina koje se mogu koristiti za trgovinu na malo  

Odluka o izmjeni Pravilnika o naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima dužnosnika Općine 
Tovarnik  

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2012. god.  

Odluka o pokrivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine iz viška prihoda poslovanja za 2011. 
godinu  

Odluka o rasporedu novčanih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za 2012. god. političkim 
strankama  čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko vijeće Općine Tovarnik  

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  na području 
Općine Tovarnik 2010-2018 za  2011. godinu  

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Tovarnik u 2011. godini  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture Općine Tovarnik  za 2011.god.  

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik 
za 2011. godinu  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture Općine 
Tovarnik  za 2011.god.  
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Izvješće o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2011. 
godinu  

Odluka o usvajanju Izvješća o preraspodjeli sredstava u proračunu Općine Tovarnik za 2012. god.  

Izvješće  o preraspodjeli sredstava u proračunu Općine Tovarnik  

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u 2012. god.  

Zaključak o ažuriranju procjene ugroženosti od požara za 2012. god.  

 8 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tovarnik  

 10 
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 1.1.2012. - 
30.6.2012 godine  

Odluka o izmjena i dopuna odluke o pravima iz socijalne skrbi  

Odluku o izradi detaljnog plana uređenja „Središte“  Tovarnik  

Odluka o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno  

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Tovarnik  

Odluka o korištenju društvenog doma „Vila Tovarnik“  

Odluka o usvajanju  izvješća o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Tovarnik za 
2012.  

 
 

OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Plan javne nabave roba, usluga i radova Općine Tovarnik za 2012. godinu  

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
području Općine Tovarnik za 2012. godinu  

 4 

Odluka o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika 
i namještenika Općine Tovarnik  
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 10 
II. odluku  o preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Tovarnik za 2012. god.  

Izvješće o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Tovarnik za 2012. god.  

 11 
Odluka o procesu izrade i donošenja proračuna  

Odluka o postupku stvaranja ugovornih obveza  

Odluka o procesu otkrivanja, postupanja i izvješćivanja nepravilnostima u upravljanju sredstvima 
proračuna 

 

Odluka o procesu zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa  

Odluka o procesu usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige  

Odluka o procesu nabava bagatelnih vrijednosti  

Odluka o procesu zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata  

Odluka o procesu zaprimanja roba, radova i usluga  

Odluka o procesu prisilne naplate  

Odluka o procesu javne nabave  

Odluka o procesu upravljanja imovinom  

 16 
Odluka o Proračunu Općine Tovarnik za 2013. godinu  
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2013. godinu  
Projekcija javne proračunske potrošnje Općine Tovarnik od 2013.-2015. godine  
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2012. godini  
Odluka o visini i broju stipendija za studente s područja Općine Tovarnik u akademskoj godini 
2012./2013.  

Plan razvojnih programa 2013-2015. godine  
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  
Program javnih potreba u kulturi za 2013. god  
Program javnih potreba u športu i rekreaciji za 2013. god.  
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2013. 
godini  
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Socijalni program za 2013. god.  
 
 

 
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 

OPĆINE TOVARNIK 
AKTI VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 11 
Odluka o imenovanju predsjednika  

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika  

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Tovarnik  
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Trpinja za 2011. godinu  

Odluka  

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Plana 
izgradnje kominalne infrastrukture za 2011. godinu  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 
2011. godini  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu KRIO d.o.o. Trpinja za 2011. godinu  

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Trpinja za 2011. 
godinu  

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Trpinja za period od VII – XII 2011. godine  

Odluka o naknadi za razvoj  

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Trpinja I Plana civilne zaštite Općine Trpinja   

Odluka o prihvaćanju Izvješća  o izvršenju Plana nabave Općine Trpinja za 2011. godinu  

Odluka  

Odluka  

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvšenju Programa javnih potreba u sportu Općine Trpinja za 2011. 
godinu  

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvšenju Programa javnih potreba za udruge građana, političkih 
stranaka i udrugama i zajednicama od posebnog interesa Općine Trpinja za 2011. godinu  

 5 
Odluka o izboru članova Nadzornog odbora «KRIO» d.o.o. Trpinja  

Odluka o opozivu Odluke o izboru članova Nadzornog odbora «KRIO» d.o.o. Trpinja  

Odlukao socijalnoj skrbi  

 9 
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića LILIPUT -TRPINJA  
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 10 
Odluka o opozivu imenovanja direktora KRIO d.o.o. za komunalne djelatnosti   

Odluka o imenovanju v. d. direktora KRIO d.o.o. za komunalne djelatnosti   

 12 
Odluka  

Odluka  

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Trpinja  za period od I-VI 2012. godine  

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Trpinja za I-VI 2012. godine  

 14 
Odluka o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu  

Plan nabave za 2013. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpinja za 2013. godinu  

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Trpinja u 2012. godini  

Odluka  

Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja za 2013. 
godinu  

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu  

Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu  

Program javnih potreba za udruge građana, političkih stranaka i udrugama i zajednicama  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Trpinja u 2013. 
godini  
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OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vođinci za 2011. godinu  

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Vođinci namijenjenih godišnjem financiranju 
političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Vođinci  

Program javnih potreba u obrazovanju za 2012. godinu  

Program javnih potreba sportskih udruga za 2012. godinu  

Program javnih potreba u kulturi za 2012.  

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu   

 6 
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  na području Općine Vođinci 
u 2011.godini  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

 10 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci  za 2012. godinu  

 
 

OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Vođinci  

Općina Vođinci, Katalog informacija, siječanj 2012.  

Odluka o određivanju službenika za informiranje  
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 7 
Objava javne rsprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci  
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci  
 13 
Zaključak o utvrđivanju Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Vođinci  
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OPĆINA VRBANJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o rasporedu novčanih sredstava političim strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko 
vijeća Općine Vrbanja  

Odluka o donošenju plana civilne zaštite Općine Vrbanja  

Odluka o donošenju plana zaštite i spašavanja Općine Vrbanja  

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja  

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva  

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja za Općinu Vrbanja  

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja  

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2011. godini  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2012. 
godini  

Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja   

 4 
Proračun Općine Vrbanja za 2012. godinu  

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Općine Vrbanja  

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova  

 5 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za 2011. godinu  

Izmjena Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu  

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi na području Općine Vrbanja  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja  

 9 
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Odluku o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

 10 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja    

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbanja  

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja  

 16 
Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2012. godinu  

Odluka o Proračunu Općine Vrbanja za 2013. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu  

Projekcija Proračuna Općine Vrbanja za 2014. i 2015. godinu  

Odluka o imenovanju komisije za popis osnovnih sredstava financijske, kapitalne imovine i sitnog 
inventara Općine Vrbanja  

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani i Strošinci  

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u kulturi za 2013. godinu  

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u športu za 2013. godinu  

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije  

Program gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu  

Odluka o socijalnom programu Općine Vrbanja za 2013. godinu  

Izmjena i dopunu odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja  

Zaključak  

 
 

 
OPĆINA VRBANJA 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja  
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 9 
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti  
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“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske 
županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, 
Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari 
Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja. 

 

IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27,  

telefon: (032) 344-202, faks: (032) 344-051  

Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur., 

Urednica: Katarina Radman, dipl.oec. 

 

TISAK: “Bianco Tisak”, S.Radića 31 32100 Vinkovci,  

telefon i fax: (032)363-080. 

 

“Službeni vjesnik” objavljuje se i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije na adresi:  

www.vusz.hr, e-mail: vsz-vjesnik@vu.t-com.hr 
 
 


