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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
  3 
Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova/ica Kulturnog vijeća Vukovarsko-srijemske 
županije 

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mare Švel-
Gamiršek, Vrbanja 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vođinci, Vođinci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Antun Gustav 
Matoš Tovarnik, Tovarnik 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Tordinci, Tordinci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan Goran 
Kovačić, Štitar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franjo 
Tuđman, Šarengrad 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepana 
Cvrkovića, Stari Mikanovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Stari Jankovci, 
Stari Jankovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josip Kozarac 
Soljani, Soljani 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Slakovci, Slakovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Siniše 
Glavaševića, Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Ivana Brlić-
Mažuranić" Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ane Katarine 
Zrinski, Retkovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Ivan Filipović", 
Račinovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepana 
Antolovića, Privlaka 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Davorin 
Trstenjak", Posavski Podgajci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Lovretića, 
Otok 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Zrinskih Nuštar, 
Nuštar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Ivan Kozarac", 
Nijemci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole Andrića, 
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Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica, Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, 
Županja 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Lovas, Lovas 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Lipovac, Lipovac 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Korog, Korođ 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor", 
Komletinci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Matoša, 
Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Matija Gubec", 
Jarmina 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "August Cesarec", 
Ivankovo 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Kozarca, 
Županja 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Julija Benešića, 
Ilok 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ilača-Banovci, 
Ilača 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Antun i Stjepan 
Radić", Gunja 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Gradište, Gradište 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Ivan Meštrović", 
Drenovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina 
Tadijanovića, Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Čakovci, Čakovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Matija Antun 
Reljković, Cerna 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole fra Bernardina 
Tome Leakovića, Bošnjaci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Mijat Stojanović", 
Babina Greda 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre, 
Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Bauera, 
Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Doma učenika - Vukovar, 
Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Drvodjelsko tehničke škole 
Vinkovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske i trgovačke škole 
Ivana Domca Vinkovci, Vinkovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Matije Antuna 
Reljkovića, Vinkovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Županja, Županja 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Ilok, Ilok 
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Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Obrtničko-industrijske škole 
Županja, Županja 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Poljoprivredno šumarske škole 
Vinkovci, Vinkovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Vukovar, 
Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Vukovar, Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje strukovne škole Vinkovci, 
Vinkovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Nikole Tesle, 
Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Vukovar, 
Vukovar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Ruđera 
Boškovića Vinkovci, Vinkovci 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Županja, Županja 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Zdravstvene i veterinarske škole 
Dr.Andrije Štampara Vinkovci, Vinkovci 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene 
ustanove u 2014. godini 

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 2014.godini 

Odluka o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Domova za starije i nemoćne 
osobe u 2014. godini 

Odluka o prijenosu prava vlasništva 

Odluka 

Odluka 

Odluka 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemkoj županiji 
za 2014. god. 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu 
medicinu Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o razrješenju dužnosti v.d. ravnatelja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 

Zaključak  

Izvješće o stanju u prostoru Vukovarsko – srijemske županije 2009.– 2012. 

 6 
Izvješće o mirovanju mandata vijećnika te verifikaciji mandata zamjenika vijećnika 

Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje 
Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda 

Odluka o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći jedinicama lokalne samouprave 

Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
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Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. godinu 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih i srednjih škola u 2014. godini 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata 

Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Službeničkog suda Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u 
Vinkovcima 

Odluka 

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja 
osnovnih škola u 2014. godini 

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja 
srednjih škola i učeničkog doma u 2014. godini 

 8 
Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije (pročišćeni 
tekst)  

 10 
Rješenje o izboru predsjednika Odbora za financije i proračun 

Rješenje o izboru člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

Odluka 

Odluka 

Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Tehničke škole Županja, Županja 

Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Županja, Županja 

Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Drvodjelske tehničke škole Vinkovci 

Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Drvodjelske tehničke škole Vinkovci 

Rješenje o razrješenju člana Domskog odbora Doma učenika Vukovar, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članice Domskog odbora Doma učenika Vukovar, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar 

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci 

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko 
srijemske županije 

Odluka 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih i srednjih škola u 2014. godini 
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 13 
Odluka o produljenju trajanja Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko – srijemske 
županije 2011. – 2013. 

Odluka 

Odluka 

 

 14 
Odluka o izmjenama i dopuni odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-
srijemske županije 

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Drvodjelske tehničke škole Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Siniše Glavaševića, Vukovar 

Zaključak po Izvješću o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2013. god. 

 

 18 
I. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu 

Zaključak po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2013. 
god. 

Rješenje o razrješenju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Bršadin, Bršadin 

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bršadin, Bršadin 

Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar 

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar 

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar 

Rješenje o izboru članice Odbora za priznanja Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o izmjeni odluke 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 
2014.godini 

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova 
Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije 

 

 19 
Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske 
županije 

Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini 

 

 22 
II. Izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu 

Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. 

Izvješće o vijećničkim mandatima 

Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar 
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Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću 

Odluka o zaštiti izvorišta "Cerić" 

Odluka o produljenju trajanja Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013. 

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja 
osnovnih škola u 2014. godini 

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja 
srednjih škola i učeničkog doma u 2014. godini 

Odluka 

Odluka 

Plan rada Županijske skupštine za 2015. godinu 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih i srednjih škola u 2014. god. 

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci 

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar 

Rješenje o razrješenju članova Odbora za energetsku učinkovitost 

Rješenje o razrješenju člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport 

Rješenje o razrješenju člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar 

Rješenje o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Lipovac, Lipovac 

Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i zajedničkom korištenju prostora ureda 
Predstavništva u Bruxellesu 

Odluka 

 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima i 
službama Vukovarsko-srijemske županije  

 2 
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta pravnih i fizičkih osoba 
za pružanje usluga socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije  

 4 
Zaključak 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-
srijemske županije za drugu ponovnu javnu raspravu 

Druga ponovna Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Vukovarsko-srijemske županije 
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 5 
Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i financijsko izvješće o poslovanju Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ za 2013.g.  

 6 
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije 

 

 7 
Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga 
u VSŽ 

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga 

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-
srijemske županije 

Zaključak 

 

 10 

Odluka o popunjavanju specijalističkih timova Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije  

 12 
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Uprave za ceste Vukovarsko-
srijemske županije  

 17 

Zaključak  

 18 
Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o proglašenju elementarne nepogode tuča na području Općine Tovarnik 
 

 19 
Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga (3) III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Vukovarsko-srijemske županije  

 21 
Odluka o kriterijima, mjerama i postupku naplate potraživanja Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o otpisu plaćanja pripadajućeg dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, 
naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za državno poljoprivredno 
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zemljište na području Općine Gunja 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-
srijemske županije 

 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA 

PROSTORNO UREĐENJE  
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 7 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za prostorno uređenje 
Vukovarsko–srijemske županije  
 10 
Odluka 

Odluka 

Zaključak o ispravci tehničke greške 
 

 17 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko 
– srijemske županije  

 
 

SAVJET MLADIH VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
AKTI SAVJETA 

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 

 
 7 
Rješenje o izboru predsjednika Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije  

 18 
Program rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2014./2015. godinu  
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UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
AKTI UPRAVNOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 10 
Godišnji obračun o izvršenju plana Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 
razdoblje od 01.01.2013. – 31.12.2013.  

 16 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske 
županije za razdoblje od 01.01.2014. – 30.06.2014.  

 
 

URED DRŽAVNE UPRAVE U  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 

AKTI PREDSTOJNIKA 
 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 

 1 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

 

 12 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije  

 14 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 
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Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

 

 18 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije 

 

 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA  

NACIONALNIH MANJINA  
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

AKTI VIJEĆA 
 

Program rada za 2014. godinu 

Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu 
 

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

AKTI VIJEĆA 
 

Plan i program rada za 2014. godinu 

Financijski plan za 2014. godinu 
 

VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

AKTI VIJEĆA 
 

Programski plan rada Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2014. godinu 

Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2014. godinu 
 

PREDSTAVNICA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE 

AKTI PREDSTAVNICE 
 

Plan rada za 2014. godinu  
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Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu 

PREDSTAVNICA NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE 

AKTI PREDSTAVNICE 
 

Plan rada za 2014. godinu 

Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2014. 
 

PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 
ŽUPANIJE 

AKTI PREDSTAVNICE 
 

Plan rada za 2014. godinu 

Financijski plan za 2014. godinu 
 

 9 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

AKTI VIJEĆA 
 

Plan rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije za 2014. 
godinu 

Prijedlog financijskog plana za 2014. godine 
 

 25 

VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

AKTI VIJEĆA 
 

Plan i program rada za 2015. godinu 

Financijski plan za 2015.godinu 
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GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA   

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 
 1 
Financijski plan Grada Iloka za 2014. i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2014. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 

2014.godini 

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja 2 (dvije) koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području grada Iloka 

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području grada Iloka 

 

 3 
Odluka o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za promjenu pravnog statusa djelatnice Jasne 
Perić  

 5 
Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka 

Odluka o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije 

Program utroška sredstava u 2014. godini od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom 
vlasništvu na području grada Iloka 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju naziva rudina kao imena ulica 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Iloka za 2014. 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka 

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka 

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Iloka 

Zaključak o zahtjevu Koordinacije udruga branitelja proisteklih iz Domovinskog rata grada Iloka 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2013. 
godinu 

Odluka o korištenju državnoga poljoprivrednog zemljišta 

Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Crvenkapica Ilok na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada 
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 8 
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Iloka 

Zaključak o nadležnim izbornim tijelima za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 
na području grada Iloka 

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Iloka 

Plan davanja koncesija na području grada Iloka za 2014. godinu 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Iloka za razdoblje od 
2014.- 2016. godine 

Odluka o usklađivanju koeficijenata i osnovice za obračun plaće uposlenika Muzeja Grada 
Iloka i Gradske knjižnice i čitaonice Ilok 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 
Iloka 

Zaključak o usvajanju izvješća obavljenom popisu imovine 

Odluka o osnivanju Centra za pomoć u kući Ilok 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Iloka 

Odluka o darovanju nekretnine za izgradnju pristupne ceste uređaju za pročišćavanje otpadnih 
voda Grada Iloka 

Izvješće o prestanku mandata i verifikaciji mandata vijećnika 

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.godini 

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada 
Iloka u 2013.godini 

Zaključak Plana nabave Grada Iloka za 2013.godinu ostvareno 

 

 11 
Odluka o izmjeni Odluke o nazivima ulica u gradu Iloku 

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj godini 2013/2014. 

Odluka o povjeravanju obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Grada Iloka tvrtki 
Kom – Ilok d.o.o. 

Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Grada Iloka 

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka 

Odluka o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda Mohovo 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

Odluka o komunalnoj naknadi 

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 
području grada Iloka 

Odluka o poništavanju Zaključka o nadležnim izbornim tijelima za provedbu izbora za članove 
Vijeća mjesnih odbora na području grada Iloka 

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području grada 
Iloka 
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Odluka o osnivanju Poduzetničke zone "Ilok 2" 

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Iloka 

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Iloka 

Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

Odluka o određivanju prinudnog upravitelja i visini pričuve za stambene zgrade u naselju Ilok 

 

 16 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2013. godinu  
 17 
Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa 

Mreža dječjih vrtića na području Grada Iloka 

Odluka o upravljanju grobljima na području Grada Iloka 

Odluka o određivanju cijena za pružanje pojedinih vrsta socijalnih usluga – pomoć u kući 

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Iloka 

Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Muzeja Grada Iloka 

Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Gradske knjižnice i čitaonice 
Ilok 

Odluka o o smanjenju dotacija Grada Iloka Dječjem vrtiću Crvenkapica Ilok 

Odluka o o smanjenju dotacija Grada Iloka Turističkoj zajednici grada Iloka 

 

 18 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka na dan 30.06. 2013. godinu  
 19 
Obračun Proračuna Grada Iloka za 31.12. 2012. godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka na dan 30.06. 2014. godinu 

Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Crvenkapica Ilok 

Odluka o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o raspisivanju natječaja za pašnjak u Bapskoj 

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2014./2015. godini 

 

 24 
Ispravak Odluka o upravljanju grobljima na području Grada Iloka 

Odluka o zaključivanju Sporazuma o suradnji Grada Iloka sa Općinom Bačka Palanka (RS) 

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka 
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Odluka o određivanju cijena za pružanje pojedinih vrsta socijalnih usluga – pomoć u kući 

 25 
Odluka o zaduživanju Grada Iloka za financiranje investicija (kapitalni projekti) 

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj godini 2014/2015. 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Iloka 

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Iloka 

Plan davanja koncesija na području grada Iloka za 2015. godinu 

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike zaposlene u Gradu Iloku, 

Muzeju grada Iloka i Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok 

 

 

 
 

GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA    

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta 2013/2014., o održavanju nerazvrstanih cesta za 
2014. god. i uređenju i održavanju zelenih javnih površina za 2014. god. u Iloku i naseljima  

 3 
Odluka o provođenju programa "Pomoć u kući starijim osobama" za 2014. godinu 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel i gradsku službu Grada Iloka za 2014. godinu 

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike zaposlene u Gradu Iloku, Muzeju Grada Iloka i 
Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok 

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike zaposlene u Gradu Iloku, 
Muzeju Grada Iloka i Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok 

 

 4 
Odluka o davanju suglasnosti za Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Javne vatrogasne postrojbe Ilok 

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka 
 

 5 
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija) 
za 2014. godinu 

Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka 
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 8 
Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 
Iloka 

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava vjerskim zajednicama u 2014. godini 
 

 11 
Odluka o provođenju programa «Pomoć u kući starijim osobama» za travanj 2014. god. 

Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Kom-Ilok d.o.o. za komunalne 
djelatnosti 

 

 13 
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka 

Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok 
 

 17 
Plan prijma u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i u Upravni odjel za 
pravne i opće poslove Grada Iloka za 2014. godinu 

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu građevinske vrijednosti stana, odnosno 
stanja stana 

Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Iloka 

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka 

 

 19 
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Iloka 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2013. godinu 

Odluka o dodjeli nagrade za najbolju žensku ulogu 
 

 24 
Rješenje o imenovanju v.d. Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok 

Odluka o dodjeli nagrade odličnim učenicima srednje škole 

Odluka o davanju suglasnosti za povećanje cijene boravka djece u vrtiću 
 

 25 
Plan prijma u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i u Upravni odjel za 
pravne i opće poslove Grada Iloka za 2015. godinu 

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenče 

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka 

Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta 2014/2015., o održavanju nerazvrstanih cesta za 
2015. god. i uređenju i održavanju zelenih javnih površina za 2015. god. u Iloku i naseljima 

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola 
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GRAD OTOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA   

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 
 6 
Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj 

Zaključak 

Zaključak 

Zaključak 

Zaključak 

Zaključak 

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

Zaključak 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Otoka za 2013. godinu 

Zaključak 

Odluka o kriterijima za utvrđivanje visine zakupnine za zakup poslovnoga prostora u vlasništvu 
grada Otoka 

Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice "Otok" 

Zaključak 

Zaključak 

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području grada Otoka 

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednoga i građevinskoga zemljišta u vlasništvu 
Grada Otoka 

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskoga zemljišta u vlasništvu Grada Otoka 

Odluka 

Zaključak 

 

 12 

Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Otoka 

Zaključak 

Odluka 

Odluka o izmjeni Programa financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i 
zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2014. godinu 

Odluka o izmjeni Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Odluka o izmjeni Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2014. 
godinu 

Odluka o dodjeli javnih priznanja 
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Odluka o osnivanju ustanove – Otočka razvojna agencija 

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Ustanove – Otočka razvojna agencija 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi urbanističkog plana uređenja "Virovi" 

Odluka  

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini 

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Otoka za 2013. i 2014. godinu 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grad Otok za razdoblje 1.1.2013. - 31.12.2013. godine 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2014. - 31.12.2014. 
godine 

 18 

Poseban popis arhivskoga i registraturnog gradiva Grada Otoka 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva 

Odluka 

Odluka 

Odluka o donošenju II. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Otoka 

Odluka 

Odluka o prodaji nekretnine 

Obrazloženje 

Zaključak  

Zaključak  

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok 

Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama 

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun 

Odluka o izboru Odbora za imenovanje ulica i trgova 

Odluka o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja 

Odluka o izboru Odbora za prostorno uređenje 

Zaključak 

Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 
2014. godini 

Zaključak 

Zaključak 

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grad Otok za razdoblje 1.1.2014. - 30.6.2014. godine 
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 22 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2014. - 31.12.2014. 
godine 

Odluka o usvajanju proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2015. - 31.12.2015. godine 

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja "Čistine" 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2014. godini 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Otoka 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2015. 
godini 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Otoka 

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage detaljnog Plana uređenja "Središte Komletinci" 

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage detaljnog Plana uređenja "Otok – Središte" 

Odluka 

Odluka 

Odluka 

Odluka 

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 
2014.godinu 

Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru u 2014. godini 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini 

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.godini 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok 

Odluka o izmjeni Programa financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i 
zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2014.godinu 

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2014.godinu 

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Otoka za 2014. godinu 

Odluka o izmjeni Programa izgradnje i održavanja sportskih objekata Grada Otoka za 2014. godinu 

Zaključak 

Zaključak 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka 

Odluka o izmjeni i produljenju trajanja Projekta ukupnog razvoja općine Otok 

Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Otoka 

Zaključak 

 

 25 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Program Korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 
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2015. godini 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini 

Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od 
posebnog interesa Grada Otoka za 2015. godinu 

Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2015. godinu 

Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2015. godinu 

Program izgradnje i održavanja sportskih objekata Grada Otoka za 2015. godinu 

Program javnih potreba u sportu Grada Otoka za 2015. godinu 
 

 
 

GRAD OTOK 
AKTI GRADONAČELNIKA    

 
 4 
Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti  

 6 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 

Javna rasprave o prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Otok 

 

 12 
Pravilnik o korištenju službenih vozila  
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Izvješće o ostavci na vijećničku dužnost i verifikaciji mandata novog vijećnika 

Zaključak 

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2013. 
godinu 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

Zaključak 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Zaključak 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Zaključak 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini 

Zaključak 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2013. godini 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2014. godini 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 
2014. godinu 

 

 11 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci 

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Andrijaševci 

Odluka o usklađivanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine 
Andrijaševci 

Odluka o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Andrijaševci 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2013. godinu 

Odluka o pokriću gubitka 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. 
godinu 
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Zaključak o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2014. godinu 

Zaključak o usvajanju Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu 

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine 

 13 
Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Andrijaševci (Republika Hrvatska) i Grada Vracov 
(Češka Republika) 

Sporazum o suradnji 

Izvješće o ostavci na vijećničku dužnost i verifikaciji mandata novog vijećnika 

Zaključak 

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova zbrinjavanja i odvojenog prikupljanja otpada 

Zaključak o prethodnoj suglasnosti za promjenu cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog 
otpada s područja Općine Andrijaševci 

 

 14 
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu 

Oduka o poništenju 
 

 18 
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

Zaključak 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. 
godinu 

 

 22 
Proračun Općine Andrijaševci za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem 
financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste 
grupe birača za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2015. 
godini 

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

Program javnih potreba u športu za 2015. godinu 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 
2015. godinu 

Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini 

 



  “KAZALO ZA 2014.”       Stranica    
 

Kazalo za 2014. godinu 
 

25

Odluka o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu 

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Andrijaševci 

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

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2014. godini 

Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i donošenju 

Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci za 
2015. godinu 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 
2015. godini 

 25 
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu 

Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Izmjene i dopune program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Izmjene i dopune program javnih potreba u športu za 2014. godinu 

Izmjene i dopune program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini 

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2014. godini 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Repbulike Hrvatske za 2014. godinu 

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Andrijaševci 

Zaključak o usvajanju Rebalansa Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci- 
Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci Andrijaševci 
d.o.o. za 2015. godinu 

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu 

 

 
 
 
 
 
 
 



  “KAZALO ZA 2014.”       Stranica    
 

Kazalo za 2014. godinu 
 

26

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2014. godinu  

 2 
Plan nabave Općine Andrijaševci za 2014. godinu 

Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Andrijaševci 
 

 5 
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza Općine Andrijaševci za 
2013.godinu  

 7 
Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 
na području općine Andrijaševci za 2014. godinu  

 11 
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga u Općini Andrijaševci  

 16 
I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2014. godinu  

 17 

Odluka visini mjesečne naknade za troškove stanovanja  

 18 

II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2014. godinu 

Zaključak 

Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vođinci 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2014. godinu 

 

 21 

Ispravak II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2014. godinu 
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 25 

Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza 
Općine Andrijaševci za 2014. godinu 

III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2014. godinu 

Plan nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu 
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OPĆINA BABINA GREDA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za statut i poslovnik i upravno-pravne 
poslove 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru mandatnog povjerenstva 

Odluka  

Odluka  

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Babina Greda 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o plaći, naknadi i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika 

Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika 

 

 10 
Odluka o usvajanju realizacije Proračuna Općine Babina Greda za 2013.godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2014.godinu 

Plan nabave za proračunsku 2014. godinu 

Socijalni program Općine Babina Greda za 2014.godinu 

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na 
području općine Babina Greda za 2014. godinu 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu 

Program javnih potreba udruga u kulturi za 2014. godinu 

Program javnih potreba sportskih udruga za 2014. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Odluka 

Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2014.-2016. godinu 

Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2013. godinu 

Odluka o raskidu ugovora za davanje u koncesiju – obavljanje komunalne djelatnosti – preuzimanje 
i prijevoz pokojnika na području općine Babina Greda 

 

 13 
Odluka 

Odluka 
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Odluka o zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike 
i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 

 19 
Odluka o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda 

Odluka o broju i visini studentskih stipendija Općine Babina Greda za akademsku godinu 2014/15. 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u koncesiju obavljanje komunalne djelatnosti 
preuzimanje i prijevoz pokojnika 

 

 20 
Odluka o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Babina Greda 

Odluka o broju i visini studentskih stipendija Općine Babina Greda za akademsku godinu 2014/15. 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u koncesiju obavljanje komunalne djelatnosti 
preuzimanje i prijevoz pokojnika 

 

 21 

Ispravak  

 24a 
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2014.godinu 

Proračun Općine Babina Greda za 2015.godinu 

Odluka o donošenju razvojnih programa Općine Babina Greda za razdoblje 2015-2017. godine 

Projekcija Proračuna Općine Babina Greda za 2016. i 2017. godinu 

 

 
 
 

OPĆINA BABINA GREDA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 11 
Objava Javne rasprave o prijedlogu III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Babina Greda 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Babina Greda 

 

 13 
Odluka o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti  
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 19 
Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Babina Greda 
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OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Bogdanovci 

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

 

 9 
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje siječanj prosinac 2013.godine 

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj prosinac 2013.godine 

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa u 2013.godini 
 

 10 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bogdanovci za 2013. godinu  

 13 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine  

 14 
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva 

Odluka o zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada 

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine 
Bogdanovci 

 

 18 
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Bogdanovci 

Odluka o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu "Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture grada Vukovara" 

Odluka o potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta "Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture grada Vukovara" 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2014. godinu 
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 19 
Odluka o izuzimanju od javnog dobra k.č. 727/3 k.o. Bogdanovci 

Odluka o dopuni Odluke o grobljima 

Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci 

Zaključak po Izvješću Mandatnog povjerenstva o obnašanju dužnosti na temelju prestanka 
mirovanja mandata 

 

 21 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću 
Općine Bogdanovci 

Program Javnih potreba u športu za 2015. godinu 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini 

Program Javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Proračun Općine Bogdanovci za 2015. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bogdanovci za 2015. godinu 

Projekcija Proračuna za razdoblje 2016. - 2017. godinu 

 

 23 
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bogdanovci u 
2014. godini 

Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bogdanovci u 2015. godini 

Program socijalne skrbi 

 

 
 

OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 

NAZIV AKTA 
 
BROJ SV 

 
 3 
Program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Bogdanovci  
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SAVJET MLADIH OPĆINE BOGDANOVCI 
AKTI SAVJETA 

 
 

NAZIV AKTA 
 
BROJ SV 

 
 19 
Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Bogdanovci 

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Bogdanovci 
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OPĆINA BOROVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Izmjene i dopune Proračuna za 2013.g. 

Proračun za 2014. g 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Borovo za 2014 god. 

Projekcija Proračuna za razdoblje 2015, 2016. 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2013 god 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Borovo u 2013. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Borovo u 2014. 
godini 

Odluka 

Odluka o izmjenama i dopunama Program javnih potreba u sportu za 2013 god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih 

djelatnosti za 2013.godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013 god. 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva 

Odluka 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013 god. 

Plan javne nabave za 2014 god. 

Program javnih potreba u sportu za 2014. 

Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih djelatnosti za 2014.godinu 

Program izgradnje komunalne infrastrukture 2014 god 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014 godinu 

Rješenje 

Rješenje 

 

 5 
Zaključak 

Zaključak 

Odluka 

Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Društvenog ugovora radi osnivanja Poduzetničkog 
centra 
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 

Odluka o izmjenama i dopunama Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih 
djelatnosti za 2014.godinu 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za financije i proračun 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva 

Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o uspostavljanju suradnje sa Općinom Negoslavci 

Odluka o uspostavljanju suradnje sa Općinom Trpinja 

Odluka 

Odluka 

Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta 

Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Borovo 

 7 
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2013 god. 

Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za 2013 god. 

Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji plana javne nabave za 2013 god. 

Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa financiranja političkih stranaka i općedruštvenih 
djelatnosti za 2013 god. 

Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2013 god 

Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013 god. 

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

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i osobama 
koje prisustvuju sjednicama 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna za 2013 god. 

 

 11 
Izmjene i dopune Proračuna za 2014.g. 

Odluka 

Odluka o komunalnom doprinosu 

Odluka o komunalnom redu 

Odluka o Mjesnom groblju u Borovu 

Odluka 

Odluka 

Odluka o upravljanju grobljima 
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 13 
Izmjene i dopune Proračuna za 2014.g. 

Odluka 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014 god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2014 god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih 
djelatnosti za 2014.godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2014. godine 

 

 19 
Odluka o potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta "Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture grada Vukovara" 

Odluka o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu "Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture grada Vukovara" 

Odluka 

Polugodišnji obračun Proračuna za 2014.g. 

 

 21 
Odluka 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Borovo 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Borovo 
 

 24 
Izmjene i dopune Proračuna za 2014.g. 

Proračun za 2015.g. 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Borovo za 2015 god. 

Odluka o usvajanju projekcije Proračuna za razdoblje 2016 - 2017. 

Analza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Borovo u 2014. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Borovo u 2015. 
godini 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014 god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2014 god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2014 god. 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa financiranja političkih stranaka i općedruštvenih 
djelatnosti za 2014.godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2014 god 

Odluka o imenovanju Komisije za popis 

Odluka 

Odluka 
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Program financiranja političkih stranaka , udruga i općedruštvenih djelatnosti za 2015.godinu 

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015 god. 

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Plan javne nabave za 2015 god. 

 
 

OPĆINA BOROVO 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Boovo 

Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti 

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik 

Ponudbeni list 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Obavijest o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti 

 

 7 
Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo  
 13 
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Borovo  
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OPĆINA BOŠNJACI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 24a 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Bošnjaci za 2014. godinu (3. izmjene) 

Plan Proračuna za 2015.g 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2015. godinu 

Projekcija Proračuna Općine Bošnjaci za 2016. i 2017. godinu 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača 

Odluka o potpisivanju ugovora o pravu građenja sa Energana d.o.o. Cerna 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. godine 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu 

Program socijalne skrbi za 2014.g. 

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2014. godine 

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2014. godinu 

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2014.g. 

Program održavanja nerazcrstanih cesta za 2014. godinu 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju gospodarenja otpadom na području općine Cerna za 
2013.g. 

 

 11 
Godišnji obračun Proračuna za 2013. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Cerna za I-XII 2013. godine 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini 

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju visine zakupnine neizgrađenog građevinskog zemljišta na 
području općine Cerna 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godine 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu 

Izvješće o Programu socijalne skrbi za 2013.g. 

Izvješće o Programu održavanja nerazvrstanih cesta za 2013. godinu 

Izvješće o Programu utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2013.g. 

Zaključak o Poduzetničkoj zoni "Zagrađe" i interesu tvrtki "Nexus"d.o.o. i "Multinorm" d.o.o. Cerna 

 

 14 
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cerna 
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 18 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Cerna za I-VI 2014. godine 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova do izbora novog koncesionara 

Odluka o odvojenom prikupljanju otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada u Općini Cerna 

Odluka o financiranju izgradnje reciklažnog dvorišta na prostoru Grada Županja u suradnji sa 
Gradom Županja, Općinom Bošnjaci, Općinom Cerna, Općinom Gradište i Općinom Štitar 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna od 01.01.2014. do 30.06.2014. 

 

 21 
Proračun Općine Cerna za 2015. i projekcija za 2016-2017. godinu 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2015. godinu 

Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji za 2013. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i donošenju 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Cerna za 2015. 
godinu 

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe na području Općine Cerna 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Održavanje komunalne infrastrukture za 2015. god. 

Program javnih potreba u kulturi za 2015. god. 

Program javnih potreba u športu za 2015. godinu 

Program socijalne skrbi za 2015.g. 

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2015.g. 

 

 24 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Cerna za 2014.godinu 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. godine 

Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Izmjene programa javnih potreba u športu za 2014. godinu 

Izmjene Programa socijalne skrbi za 2014.g. 

Izmjene program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2014.g. 

Odluka o izmjeni Statuta Općine Cerna 

Plan mreža dječjih vrtića na području Općine Cerna 

Odluka o ukidanju statusa opće dobro-nerazvrstana cesta na upravljanju općine Cerna 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija na području Općine Cerna za 2014.godinu  
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OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 8 
Odluka o prodaji k.č. 3455/5 u k.o. Gradište, površine 35.054 m2 u poslovnoj zoni «AMBARINE» 
Gradište 

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2013. godine 

Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.07.-31.12.2013. godine 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu za područje 
Općine Gradište 

Odluka o sufinanciranju izgradnje reciklažnog dvorišta na prostoru Gradske deponije u Županji 

Zaključak 

 

 13 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

Odluka o prodaji k.č. 3455/1 u k.o. Gradište, površine 81.366 m2 u poslovnoj zoni «AMBARINE» 
Gradište 

Odluka o darovanju k.č. 3454/16, u k.o. Gradište, površine 30.000 m2 u poslovnoj zoni 
«AMBARINE» Gradište 

 

 18 
Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.01.-30.06.2014. godine 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01.01.- 
30.06.2014. 

Odluka o produžetku roka za izgradnju gospodarskog objekta tvrtki «TROKUT» d.o.o., Padeža 42 iz 
Rajevog sela u poslovnoj zoni «Ambarine» u Gradištu 

 

 23 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

Proračun Općine Gradište za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2015. godinu 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradište u 2014. godini 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz 
sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Gradište od 2014.-2018. godine 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Gradište 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
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Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 
komunalne naknade u Općini Gradište za 2015. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka u 
2015. godini 

Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Općinskog vijeća Općine Gradište u 2015. godini 

Program javnih potreba u športu za 2015. godinu 

Program javnih potreba za udruge u 2015. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradište u 2015. 
godini 
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OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
II izmjene i dopune Proračuna za 2013. 

Proračun za 2014. 

Odluka o nabavi roba, usluga i radova prema članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi 
 

 4 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2014.g. 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2013. 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 
2014. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za studentske potpore 

Odluka o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama 

Program održavanja komunalne infrastrukture 

Odluka 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ivankovo 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 

 10 
Odluka o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području istočna Slavonija – Vinkovci, 
izgradnja VS/CS Retkovci 

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. 

Izmjene i dopune proračuna za 2014. 

 

 13 
Odluka o nabavi roba, usluga i radova prema čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi  

 15 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2013.g.  

 19 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2014  
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Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Ivankovo 

 20 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova  

 22 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Ivankovo  

 24a 
II. izmjene i dopune Proračuna za 2014. 

Proračun za 2015.g. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2015.g. 
 

 
 

OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 13 
Plan prijama za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u 2014.  
 22 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija Općine Ivankovo 
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OPĆINA JARMINA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jarmina u 2013. 
godini 

Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Jarmina u 2014. godini 

Odluka o nabavi roba, usluga i radova prema članku 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi 

 

 9 
Odluka o naknadi za razvoj  

 12 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2013. godinu 

Odluka o sufinanciranju dijela troškova tehničkih pregleda uređaja za zaštitu bilja 

Socijalni program Općine Jarmina za 2014. godinu 

Odluka o davanja ovlasti Odboru za socijalnu skrb Općine Jarmina u svezi postupanja po 
zahtjevima korisnika socijalne pomoći 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2014. godinu 

Odluka o dodijeli stipendija za studente u akademskoj 2013/2014. godini i visini studentskih potpora 

Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Jarmina 

Statut Općine Jarmina 

Poslovnik Općinskog vijeća 

 

 16 
Odluka o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jarmina 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Jarmina - jug 

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Jarmina 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o nabavi roba, usluga i radova prema članku 18. st.3. Zakona 
o javnoj nabavi od 11. 02. 2014. godine 

Odluka o komunalnim djelatnostima 

 

 18 
Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Jarmina 

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: 
dimnjačarski poslovi na području Općine Jarmina 
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Odluka o ne prihvaćanju ponude po raspisanom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog 
prostora 

 20 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  

 22 
Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014/15. redovnim studentima koji se školuju 
na višim i visokim školama te visokim učilištima 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Jarmina 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2014. godinu 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Jarmina 

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine 
Jarmina u školskoj godini 2014/2015. 

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za komunalne djelatnosti - 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Jarmina - dimnjačarski poslovi na 
području Općine Jarmina 

 

 24 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2014. godinu  
 

OPĆINA JARMINA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Jarmina  

 14 
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 

Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana 

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja radne zone Jarmina - jug 

 

 15 

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Jarmina 
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 16 

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Jarmina  
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OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 8 
Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Lovas u 2013. godini 

Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekta komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi socijalnog programa u 2013. godini 

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima za financiranje Udruga s područja Općine 
Lovas u 2013. godini 

Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Lovas 

Odluka o vodoopskrbi 

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja – 22. svibnja 
2013. godine 

Polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lovas za razdoblje 01.01. 2013. - 22.05. 
2013. godine 

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice za razdoblje od 23. svibnja do 31. prosinca 
2013. godine 

Polugodišnje Izvješće o radu općinske načelnice Općine Lovas za razdoblje 23. 05. – 31. prosinca 
2013. godine 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području općine Lovas u 2013. godini 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području općine Lovas u 2013. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području općine Lovas u 2014. 
godini 

 

 10 
Odluka o određivanju cijena za pružanje pojedinih vrsta socijalnih usluga – pomoć u kući 

Cjenik pružanja socijalnih usluga 

Izmjene i dopune odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i komunalnom pogonu Općine Lovas 

Izmjene i dopune odluke o formiranju Odbora za turizam i ruralni razvitak 

Izmjene i dopune odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lovas 

Izmjene i dopune odluke o prihvaćanju cjenika usluga Komunalnog pogona Općine Lovas 

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovas 

Odluka o usvajanju izvješća o nastavku provedbe Programa "Pomoć u kući" 
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 14 
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2013. godinu 

Odluka o formiranju Odbora za dodjelu javnih priznanja 

Odluka o javnim priznanjima Općine Lovas 

Odluka o određivanju službenika za informiranje 

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama 

Odluka o prodaji čestica u Poslovnoj zoni "Lovas" 

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

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 27. 
lipnja 2014. godine 

Odluka o otvaranju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni "Lovas", 
naselje Lovas 

Odluka o otvaranju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni "Lovas", 
naselje Lovas 

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

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 27. lipnja 2014. godine 

 

 18 
Izmjene i dopune Odluke o prodaji čestica u Poslovnoj zoni "Lovas" 

Odluka o prodaji čestice u Poslovnoj zoni "Lovas" 
 

 19 
Odluku o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2014. godinu 

Odluka o dodjeli javnog priznanja – Nagrade za životno djelo vlč. Zlatku Rajčevcu 

Odluka o dodjeli javnog priznanja – Plakete Općine Lovas gosp. Stjepanu Pančić 

Odluka o dodjeli javnog priznanja – Zahvalnice Općine Lovas 

Odluka o socijalnoj skrbi 

Odluka o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu 

 

 25 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovas za 2014. godinu i projekcije proračunske 
potrošnje za 2015. i 2016. godinu 

Proračun Općine Lovas za 2015. godinu i projekcije proračunske potrošnje za 2016. i 
2017. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lovas za 2015. godinu 

Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 
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Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 

Odluka o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas 

Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa Općine Lovas za razdoblje 2014. do 2016. 
godine 

Plan razvojnih Programa Općine Lovas za razdoblje 2015. do 2017. godine 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Program javnih potreba športskih udruga za 2015. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini 

Program rasporeda sredstava udrugama s područja Općine Lovas u 2015. godini 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovas u 2014. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovas 
u 2015. godini 

 
 

OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga ii. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 
Općine Lovas  

 8 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas  
 10 
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 
Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Lovas 

 

 14 
Odluka o formiranju Povjerenstva za analizu i odabir najprihvatljivijih ponuda 
Odluka o formiranju Povjerenstva za analizu i odabir najprihvatljivijih ponuda 
Pravilnik o korištenju službenih vozila 

 

 15 
Odluka o imenovanju osobe mjerodavne za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva 
odnosno za rad pismohrane u Općini Lovas  
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 19 
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave  
 25 
Plan prijma u službu  
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi  

 9 
Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2013. god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2013. god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013.
god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i zgrada za
2013. god. 

Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2014. godini 

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2014. godini 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Markušica 

Odluka o usvajanju izvještaja o radu Komunalnog društva Markušica d.o.o. za 2013.g. 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna izvršenja proračuna Općine Markušica za razdoblje od 01.
siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine 

 

 16 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna izvršenja proračuna Općine Markušica za razdoblje od
01. 01. 2014. godine do 30.06.2014. godine  

 20 
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2014.g. 

1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

1. Izmjene Programa socijalne skrbi za 2014.g. 

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u općini Markušica u
2014 

 

 24a 
Proračun Općine Markušica za 2015.godinu i financijska projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu 

Plan razvojnih programa 2015-2017. godine 
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Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Markušica za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Program socijalne skrbi za 2015.g.  

Odluka o sufinanciranju građenja regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije cjelina sjever 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015. godini 

Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2015. godini 

Program održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u 2015. 

Program javnih potreba u sportu Općine Markušica za 2015. godinu 

Program javnih potreba u kulturi Općine Markušica za 2015. godinu 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Markušica 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Markušica 

 
 

OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 
 4 

Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti  

 9 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za 2013. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi općine Markušica za 2013. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu općine Markušica za 2013. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u 
2013. 

 

 15 
1. izmjenu i dopunu odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 
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 16 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za period od 01.01. do 30.06.2014. 
godinu  
 



  “KAZALO ZA 2014.”       Stranica    
 

Kazalo za 2014. godinu 
 

56

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Rebalans Proračuna Općine Negoslavci za 2013. godinu 

Proračun Općine Negoslavci za 2014. godinu i projekcija Proračuna za 2015. i 2016. godinu 

Odluak o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2014. godinu 

Odluka - Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Negoslavci u 2013. godini 

Odluka - Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Negoslavci u 2014. godini 

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH 

 

 7 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Negoslavci za 2013.godinu 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci za 2013. 
godinu 

 

 14 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine  

 25 
Rebalans Proračuna Općine Negoslavci za 2014. godinu 

Proračun Općine Negoslavci za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2015. godinu 
 

 
OPĆINA NEGOSLAVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
   

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH 
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OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Vlastitom pogonu Općine 
Nijemci 

Zaključak o mirovanju mandata vijećnice Općinskog vijeća Općine Nijemci Božane Mikinac i 
početku obnašanja dužnosti zamjenika 

Odluka o izmjenama Odluke o izboru Odbora za statut i poslovnik 

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Nijemci za 2014. godinu 

 

 8 
Izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Općine Nijemci 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za komunalnu djelatnost – preventivna deratizacija na 
području Općine Nijemci 

Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Nijemci 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. g. 

Odluka 

Odluka 

Godišnji i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti 

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine 
Nijemci 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga rada Općinskog načelnika za 
2013.g. 

 

 11 
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nijemci za 2014. g. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2013. g.  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Prve izmjene Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom 
obrazovanju za 2014. g. 

Prve izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g.  

Prve izmjene Programa javnih potreba u športu za 2014.g.  

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. g. 
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Zaključak 

 13 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za komunalnu djelatnost – tretiranje komaraca (dezinsekcija) 
za 2014.g. na području Općine Nijemci  

 18 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2014.g.  

Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika od 01.01. do 
30.06.2013.g. 

 

 21 
Druge izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2014. g. 

Proračun Općine Nijemci za 2015. g. i projekcije Proračuna za 2016. i 2017. g. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2015. godinu 

Druge izmjene Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom 
obrazovanju za 2014. g. 

Druge izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g. 

Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g. 

Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2014.g. 

Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.g. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g. 

Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2015.g. 

Program javnih potreba u športu za 2015.g. 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. g. 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 
2015. g. 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.g. 

Analiza sustava zaštite i spašavanja za općinu Nijemci u 2014. g. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Nijemci u 2015. g. 

Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvoja Općine Nijemci izrađenog po 
Društvu za oblikovanje održivog razvoja 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za komunalnu djelatnost – Zimska služba održavanje 
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Nijemci 

Odluka o prijenosu vlasništva nad objektom školskog nogometnog igrališta s umjetnom travom 
izgrađenog na k.č.br.416 k.o. Nijemci u vlasništvu OŠ "Ivan Kozarac" Nijemci 

 

 25 
Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju i održavanju groblja Općine Nijemci KLASA:363- 02/13-
20/01; URBROJ: 2188/06-01-13-1 od 10.01.2013.g. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Općine Nijemci 
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Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Nijemci 

Odluka o osnivanju vlastitog pogona 

Odluka o prestanku upravljanja grobljima na području Općine Nijemci trgovačkog društva GTG 
Vinkovci d.o.o. 

Odluka o izmjenama Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

Odluka o izmjenama Odluke o izboru Odbora za proračun i financije 

Zaključak o mirovanju mandata vijećnice Općinskog vijeća Općine Nijemci Marte Grgić i početku 
obnašanja dužnosti zamjenika 

 
 

OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 1 
Plan prijma u službu u upravu Općine Nijemci za 2014.godinu  

 11 
Izvješće o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Općine Nijemci za razdoblje 
od 01. srpnja 2013. g. do 31. prosinca 2013. g.  

 13 
Prve izmjene plana prijma u službu u upravu Općine Nijemci za 2014.godine  
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OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna II. Prostornog plana uređenja Općine Nuštar 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu za nezakonito izgrađene zgrade 
 

 5 
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Odluka o imenovanju ulice u općini Nuštar u naselju Cerić 

 

 7 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Nuštar 
za 2013. godinu 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Nuštar 
za 2012. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar za 2014. godinu 

Plan raspodjele sredstava za Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar za 2014. godinu 

Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu 

Program javnih potreba udruga za 2014. godinu 

Plan raspodjele sredstava za Program javnih potreba udruga na području Općine Nuštar za 2014. 
godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nuštar za 
2013. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Nuštar za 2014. godinu 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području općine Nuštar za 2013. godinu 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području općine Nuštar za 2014. 
godinu 

  

 9 
Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nuštar i 
imenovanju novih članova 

Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za provedbu postupka stipendiranja učenicima i 
studentima s područja Općine Nuštar i imenovanju novih članova 
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Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za prodaju i zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nuštar i imenovanju 
novih članova 

Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i 
imenovanju novih članova 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Nuštar za razdoblje 
od stupanja na dužnost do 31. prosinca 2013. godine 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Predškolske ustanove "Vrtuljak" 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Predškolske ustanove "Vrtuljak" 

Odluka o razrješenju članova Odbora za proračun i financije i imenovanju novih članova 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. 
godini 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 28. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Općini Nuštar 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2013. godini 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Općini Nuštar 

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Nuštar 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 14 
Odluka o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Nuštar 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 
 

 18 
Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola 

Odluka o financiranju nabave školskih knjiga i radnih bilježnica za osnovnu školu za školsku godinu 
2014/2015 

 

 20 
Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna II Prostornog plana uređenja Općine Nuštar 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Predškolske ustanove "Vrtuljak" 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Nuštar za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu 

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2014. g. 

Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Nuštar za 2014.g. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 1.1.-30.6.2014. g. 

Odluka 
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 23 
Proračun Općine Nuštar za 2015. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu 
 

 24 
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske ustanove Vrtuljak u 
Nuštru 

Rješenje o imenovanju ravnateljice predškolske ustanove "Vrtuljak" u Nuštru 

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka stipendiranja 
učenicima i studentima s područja Općine Nuštar 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 

 
 

OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 3 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar  

 18 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna II. Prostornog plana uređenja 
Općine Nuštar  

 20 
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Nuštar  
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OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o Proračunu Općine Privlaka za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2014. godinu 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Privlaka u 2013. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Privlaka u 2014.g. 

 

 14 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2013. godinu 

Odluka o dopuni Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevima 

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti -dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na 
području Općine Privlaka za 2014. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Privlaka za period od 1.7. do 
31. 12. 2013. godine 

 

 18 
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola željezničkim prijevozom  

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola autobusnim prijevozom 

Odluka o zaduženju Općine Privlaka 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje 01. siječnja 2014. - 30. 
lipnja 2014. godine 

 

 25 
Odluka o Izmjenama i dopunama (Rebalansu) Proračuna Općine Privlaka za 2014. godinu 

Odluka o Proračunu Općine Privlaka za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2015. godinu 

Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Privlaka koje se mogu obavljati na temelju ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Privlaka 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka 

Odluka o sufinanciranju djelatnosti obveznog predškolskog odgoja na području općine Privlaka 

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Općine Privlaka 

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine 
Privlaka 
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Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Privlaka 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstane ceste-Prometnice 
bez suvremenog kolničkog zastora na području Općine Privlaka 

Program javnih potreba u športu Općine Privlaka za 2015. godinu 

Program javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2015. godinu 

Program javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2015. godinu  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.  

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini  

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 
2015. g. 

Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu Općine Privlaka za 2014. godinu 

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2014. godinu 

Izmjene i dopune programa javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2014. godinu 

Izmjenu i dopunu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g. 

Izmjenu i dopunu programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Izmjenu i dopunu programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini 

Izmjenu i dopunu programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom 
obrazovanju za 2014. g. 

Analizu sustava zaštite i spašavanja za općinu Privlaka u 2014. g.  

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu Privlaka u 2015. g. 
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OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka o prihvaćanju Izvješća po Planu gospodarenja otpadom 

Izvešće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Općini Stari Jankovci 

Izvješće o izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 28. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Općini Stari Jankovci 

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 

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

Izmjena i dopuna odluke o visini naknada usluga koje vrši trgovačko društvo u vlasništvu Općine 
"Eko Jankovci" , d.o.o. Stari Jankovci 

Odluka o provedbi izbora za članove vijeće mjesnih odbora na području Općine Stari Jankovci 

 

 7 
Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Općine Stari Jankovci u 
vlasništvo javnog isporučitelja Izmjena i dopuna Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog 
načelnika i njegovih zamjenika 

Izmjena i dopunu Odluke o socijalnoj skrbi 

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Stari Jankovci za 2014. godinu 

 

 8 
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Stari Jankovci 

Rješenje o imenovanju sastava općinskog izbornog povjerenstva Općine Stari Jankovci 
 

 10 
Program poticajnih mjera za razvoj malog gospodarstva općine Stari Jankovci 

Program potpora poljoprivredi Općine Stari Jankovci 
 

 11 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Stari 
Jankovci u vlasništvo javnog isporučitelja 

Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja ''Jošina 1'' u Novim Jankovcima 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i ustroju Kataloga informacija 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Krijesnica Jankovci" 

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stari 
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Jankovci 

Odluka o usvajanju Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Stari 
Jankovci 

 13 
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 

 

 17 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 

1.1.2014. – 30.6.2014. godine 

Odluka 

Izmjena i dopuna odluke o visini naknada usluga koje vrši trgovačko društvo u vlasništvu Općine 
"Eko Jankovci", d.o.o. Stari Jankovci 

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i veterinarsko – 
higijeničarske službe na području Općine Stari Jankovci na rok do četiri godine 

Odluka 

Izvješće o radu općinskog načelnika za polugodišnje razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2014. (siječanj – 
lipanj) 

 

 21 
Odluka 

Izvješće o stanju u prostoru općine Stari Jankovci 

Odluka o komunalnom redu 

Odluka o prodaji robe na malo izvan prodavaonica na području Općine Stari Jankovci, te zakup 
ljetne terase 

Izmjenu i dopunu Odluke o visini naknada usluga koje vrši trgovačko društvo u vlasništvu Općine 
"Eko Jankovci", d.o.o. Stari Jankovci 

 

 23 
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2014. - 
31.12.2014. godine 

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Stari Jankovci za 2015. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Jankovci za 2015. godinu 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stari Jankovci za 2014. godinu 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stari Jankovci 
za 2015. godinu 

Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 

Izmjene plana utroška sredstava šumskog doprinosa 

Odluka o odvojenom prikupljanju otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada u Općini Stari Jankovci 

Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
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Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Program javnih potreba u športu za 2015. godinu 

Program financijske potpore udrugama, političkim strankama, KUD – ovima, od posebnog interesa 
za Općinu Stari Jankovci za 2015. 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

I izmjene i dopune Socijalnog programa za 2014. godinu 

Socijalni program za 2015. godinu 

Zaključak 

 
 

OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Jošina 1" u Novim 
Jankovcima  

 9 
Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga Urbanističkog plana uređenje "Jošina 1" Novim 
Jankovci  
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OPĆINA STARI MIKANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 7 
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Stari Mikanovci 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2014. godinu 
 

 12 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2013. 
godinu 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

Odluka o zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike 
i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika 

Odluka o naknadi predsjedniku Općinskog vijeća 

Odluka o visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika 

 

 15 
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stari Mikanovci 

Odluka o povećanju cijene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2013. 
godine 

 

 19 
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2014. 
godinu 

Odluku o odabiru ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Stari Mikanovci 

 

 24 
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2014. godinu 

Proračun Općine Stari Mikanovci za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2015. godinu 
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OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. godine 

Program Javnih potreba u kulturi za 2014. godinu (proslave) 

Program Javnih potreba u športu za 2014. godinu 

Program Javnih potreba u kulturi za 2014. godinu (udruge) 

Program socijalne skrbi za 2014.g. 

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2014. godinu 

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2014.g. 

Program Javnih potreba u poljoprivredi općine Štitar za 2014. godinu 

 

 6 
Godišnji obračun Proračuna za 2013. godinu Općine Štitar  

 7 

Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe  

 13 
Rješenje 

Pravilnik o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar 

Odluka o pripremnim radnjama za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na području 
Općine Štitar 

Odluka 

Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2014. godinu 

 

 15 
Rješenje  
 18 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Štitar za 2014. 
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 25 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2014. godinu  

Proračun Općine Štitar za 2015. i projekcija za 2016.-2017. godinu  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Štitar za 2015. godinu 

Odluka o sudjelovanju korisnika socijalne skrbi u radovima za opće dobro bez naknade 

Odluka o cijenama i uslugama na mjesnom groblju Štitar 

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Štitar  

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Plan davanja koncesija za 2015. godinu 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. 
godine 

Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu (proslave)  

Izmjene i dopune program javnih potreba kulturi za 2014. godinu (udruge) 

 

 
 

OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar 

Plan prijema za stručno osposobljavanje u Općini Štitar bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. 
godini 

 

 2 
Plan prijema u službu JU općine Štitar  
 6 
Pravilnik o provođenju postupaka nabave roba i usluga bagatelne vrijednosti  
 15 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Prostornog plana uređenja Općine 
Štitar 

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Štitar 
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Tompojevci za 2013. godinu 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2013. godinu 

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

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

Zaključak 

Odluka 

Odluka 

 

 12 
Zaključak 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014 god. 

Odluka o socijalnoj skrbi 

Odluka o nerazvrstanim cestama 

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tompojevci 

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama 

Odluka 

 

 17 
I rebalans Proračuna Općine Tompojevci za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2014. 
godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba sportskih udruga za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Odluka o dodjeli potpore za nabavku školskih knjiga za učenike osnovnih škola s područja Općine 
Tompojevci za školsku 2014/2015 godinu 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Tompojevci 

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Tompojevci 

Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Tompojevci i Općine Gradec 
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Odluka 

Pregled aktivnosti načelnika 

 21 
Proračun Općine Tompojevci za 2015. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2015. godinu 

Projekcija Proračuna Općine Tompojevci za 2016. i 2017. godinu 

Odluka o naknadi predsjednicima i članovima vijeća mjesnih odbora 

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2015. godinu 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

Program javnih potreba sportskih udruga za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci u 
2015. 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015 god. 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2015. godinu 

Zaključak o utvrđivanju teksta javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika 
članova Savjeta mladih Općine Tompojevci 

Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Tompojevci 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 

Odluka o osnivanju službenog glasila Općine Tompojevci 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika/ca u Općinskom 
vijeću Općine Tompojevci za 2015. godinu 

 

 24 
Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 
2014. godini 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2014. godini 

Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Tompojevci u 2015. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 
2015. godini 

II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

II Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Izmjene i dopune program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2014. godinu 

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014 god. 

Izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu 
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Odluka o mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2014./2015. godinu 

II rebalans Proračuna Općine Tompojevci za 2014. godinu 

 
 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 5 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2013. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija na području Općine Tompojevci za 2014. godinu 

 

 8 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara 
 

 20 
Izvješće o provedenim izborima za Vijeće mjesnog odbora Berak i o imenima izabranih vijećnika 

Izvješće o provedenim izborima za Vijeće mjesnog odbora Bokšić i o imenima izabranih vijećnika 

Izvješće o provedenim izborima za Vijeće mjesnog odbora Čakovci i o imenima izabranih vijećnika 

Izvješće o provedenim izborima za Vijeće mjesnog odbora Mikluševci i o imenima izabranih 
vijećnika 

Izvješće o provedenim izborima za Vijeće mjesnog odbora Tompojevci i o imenima izabranih 
vijećnika 

 

 21 
Objava Javne rasprave o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Tompojevci 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva 
odnosno za rad pismohrane u Općini Tompojevci 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Tompojevci 

 

 24 

Odluka o mjerama naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja  
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA BERAK 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 20 

Rješenje o izboru predsjednice Vijeća mjesnog odbora Berak 

Rješenje o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Berak 
 

 
 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA BOKŠIĆ 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 20 

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Bokšić 

Rješenje o izboru potpredsjednice Vijeća mjesnog odbora Bokšić 
 

 
 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA ČAKOVCI 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 20 

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Čakovci 

Rješenje o izboru potpredsjednice Vijeća mjesnog odbora Čakovci 
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA MIKLUŠEVCI 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 20 

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Mikluševci 

Rješenje o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Mikluševci 
 

 
OPĆINA TOMPOJEVCI 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TOMPOJEVCI 
 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 20 

Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Tompojevci 

Rješenje o izboru potpredsjednice Vijeća mjesnog odbora Tompojevci 
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OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 7 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne 
rasvjete na području Općine Tordinci 

Odluka o naknadi za korištenje javnih površina 

Odluka o određivanju službenika za informiranje 

Odluka o općinskim porezima 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Tordinci za 2014. godinu 

Odluka o uvjetima i načinu davanja javnih površina za privremeno korištenje 

Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Tordinci 

Odluka o zaštiti od buke 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva 

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja za Općinu Tordinci 

 

 11 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2013. godinu  

 12 

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

 13 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica prema kojima se vrši obračun 
komunalne naknade 

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u Općini Tordinci 

Odluka o naknadi troškova djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela 

Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti 

Odluka o usvajanju Izvješća načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.god. 

Zaključak povodom razmatranja Izviješća o radu općinskog načelnika općine Tordinci za razdoblje 
01.07.2013 - 31.12.2013. godine 

Godišnji obračun Proračuna Općine Tordinci za 2013. godinu 

 

 18 
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Tordinci 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Tordinci 

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tordinci 

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Tordinci 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2014. godinu 

 

 19 
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne 
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 
višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za javnu rasvjetu 

Program održavanja komunalne infrastrukture 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program Javnih potreba udruga u kulturi za 2014. godinu 

Program Javnih potreba športskih udruga za 2014. godinu 

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

Odluku o imenovanju inventurne komisije 

Program socijalne skrbi Općine Tordinci za 2014. godinu 

Zaključak 

 

 21 
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Tordinci 

Odluka prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Tordinci za 2013. godinu 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura za članove Savjeta mladih 
Općine Tordinci 

Zaključak povodom razmatranja Izviješća o radu općinskog načelnika općine Tordinci za razdoblje 
01.01.2014-30.06.2014. godine 

 

 24 
Proračun Općine Tordinci za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći Općinskog načelnika i naknadi zamjenicima 
Općinskog načelnika 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Programa Javnih potreba udruga u kulturi za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Programa Javnih potreba športskih udruga za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Plan nabave Općine Tordinci za 2015. godinu 

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2015. 

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

Program Javnih potreba udruga u kulturi za 2015. godinu 

Program Javnih potreba športskih udruga za 2015. godinu 

Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Tordinci 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Izmjene i dopune Plana nabave Općine Tordinci za 2014. godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći Općinskog načelnika i naknadi zamjenicima 
Općinskog načelnika 

 25 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2014. godinu  

Odluka o izvršenju Proračuna općine Tordinci za 2015. godinu 
 

 
 

OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 11 
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci za 2014. godinu (kratkoročni plan)  
 13 
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Tordinci za razdoblje od 01.07.2013.-
31.12.2013.godine 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2013.god. 

 

 15 
Odluka o mjerama naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja  
 18 
Izvješće o planu gospodarenja otpadom na području općine Tordinci u 2013. godini 

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

 

 21 
Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci za 2015. godinu (kratkoročni plan)  
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OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 7 
Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, te posebnim mjerama zaštite od požara u Općini Tovarnik 

Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tovarnik 

Odluka o izmjenama odluke o korištenju društvenog doma "Vila Tovarnik" 

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2014. god. 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Tovarnik 

Odluka o pravima iz socijalne skrbi 

Odluka o rasporedu sredstava iz proračuna Općine Tovarnik 2014. političkim strankama koje imaju 
vijećnike u Općinskom vijeću Općine Tovarnik i vijećnicima izabranima s liste grupe birača u 
Općinsko vijeće Općine Tovarnik 

Odluka 

Izvješće o kupnji k.č.1219/1 k.o. Tovarnik 

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima 
kad je to dozvoljeno za 2014. god. 

Plan motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost 
od nastajanja i širenja požara Općine Tovarnik za 2014 god. 

Zaključak o podnošenju zahtjeva Republici Hrvatskoj za darovanje k.č. br. 1954 k.o.Tovarnik 

Zaključak o podnošenju zahtjeva Republici Hrvatskoj za darovanje k.č. br. 1968 k.o.Tovarnik 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2014 godinu 

 

 9 
Program potpora poljoprivredi na području općine Tovarnik  

 13 

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Tovarnik 

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama 

Odluka o pomoći poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 
2010-2018 za 2013. godinu 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik u 2013. godini 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Tovarnik za 2013.god. 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik 
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za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Tovarnik za 2013.god. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2013. 
godinu 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 
1.1.2013. - 31.12.2013. godine 

 18 
Odluka o imenovanju Odbora za organizaciju, praćenje i provedbu festivala voćnih rakija i likera te 
međunarodne izložbe bundeva i tikvica 

Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementranih nepogoda 

Odluka o imenovanju povjerenstva za zaštitu potrošača 

 

 19 
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 
1.1.2014. - 30.6.2014. godine 

Odluka o cijenama usluga na grobljima u općini Tovarnik 

Odluka o grobljima 

Odluka o komunalnim djelatnostima 

Odluka o naknadi troškova školskih udžbenika učenicima osnovnih škola općine Tovarnik 

Odluka o prijenosu prava vlasništva s Općine Tovarnik na Republiku Hrvatsku 

Odluka o ustrojavanju komunalnog pogona 

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu 

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća 
na području općine Tovarnik  

 

 24 
Izmjena Odluke o rasporedu sredstava iz proračuna Općine Tovarnik 2014. Političkim strankama i 
vijećnicima izabranima s liste grupe birača koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću Općine Tovarnik 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

Odluka o privremenom financiranju Općine Tovarnik za prvo tromjesečje 2015. godine 

Odluka o stipendijama Općine Tovarnik 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2014. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 
2015. godini 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i donošenju 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik za 
2015. godinu 
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Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Tovarnik 

 
 

OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti  

 9 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Tovarnik u 2013. godini 

Odluka o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik i 
sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik 
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 6 
Rješenje 

Rješenje 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Trpinja za period od VII. - XII. mjeseca 
2013. godine 

 

 9 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 
"LILIPUT TRPINJA" 

Odluka o izmjenama odluke o naknadi za razvoj 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 
2013. godini 

Odluka o pravima iz socijalne skrbi 

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

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 

1. izmjene i dopune Proračuna s izvršenjem do 31.12.2013. 

 

 15 
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Općine Trpinja i Općine Temerin 

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Trpinja za 2013. godinu 
 

 18 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I-VI mjesec 
2014. 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga Dječjeg vrtića Liliput Trpinja 

Odluka o potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta "Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture grada Vukovara" 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste k. č. br. 2298 u 
k.o. Bobota 

Odluka 

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u općoj uporabi na k. č. br. 2185/2, 2185/4, 2186/2, 2187/2, 
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2199/2 u k. o. Bobota i prijenosu prava vlasništva nekretnina na Zračnu luku Osijek d. o. o. 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Trpinja za razdoblje od I-VI 
mjeseca 2014. godine 

Odluka o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu "Poboljšanje vodno-komunalne 
infrastrukture grada Vukovara" 

 20 
Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Trpinja 

Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Trpinja 
 

 21 
Odluka o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2015. godinu i projekcije za 2016.i 2017.godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpinja za 2015. godinu 

Plan nabave za 2015. godinu 

Odluka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Trpinja u 2014. godini 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području općine Trpinja u 2014. godini 

Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Trpinja u 2015. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području općine Trpinja u 2015. 
godini 

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u općoj uporabi na k. č. br. 2298/2 u k.o. Bobota i zamjeni 
nekretnina 

Odluka 

Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području općine Trpinja za 2015. 
godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

Program javnih potreba za udruge građana, političkih stranaka i udrugama i zajednicama od 
posebnog interesa za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

 

 
 
 
 
 

 
 

OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 15 
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Trpinja za 2013. godinu 

Sporazum o suradnji između Općine Trpinja i Općine Temerin 
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OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 7 
Odluka o usvajanju Izvješća načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.god. 

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara 

Odluka o obnovi zgrade DVD-a 

Odluka o povećanju cijene usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

Odluka o uređenju dvorišta oko dječjeg vrtića 

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika općine Vođinci za razdoblje 
01.07.-31.12.2013. godinu 

 

 11 
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2013. godinu 

Odluka o zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike 
i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

 

 17 
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik 

Zaključak 

Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vođinci 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2014. godinu 

 

 23 
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2014. godinu 

Proračun Općine Vođinci za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vođinci za 2015. godinu 

Zaključak 

Zaključak 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2015.god. 

Program javnih potreba sportskih udruga za 2015. godinu 

Program javnih potreba u obrazovanju za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
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Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Vođinci 

Odluka o vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vođinci u 2015. 
godini 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vođinci u 2014. godini 

 
OPĆINA VOĐINCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Zaključak o utvrđivanju Nacrta Konačnog prijedloga Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Vođinci 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Vođinci 

Objava ponovne Javne rasprave o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Vođinci 

 

 6 
Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Vođinci 

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Vođinci 

 

 8 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci  
 10 
Zaključak o utvrđivanju Nacrta Konačnog prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Vođinci  
 11 
Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Vođinci  
 14 
Odluka o provedbi postupka nabave roba,radova i usluga bagatelne vrijednosti  
 16 
Pravilnik za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području 
općine Vođinci 

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba radi neposrednog sufinanciranja 
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 20 
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci za 2014. godinu (kratkoročni plan)  
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OPĆINA VRBANJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka o izmjenama i dopunama proračuna općine Vrbanja za 2014. godinu  

 7 
Odluka o osnivanju posebne organizacijske jedinice za pružanje usluga pomoći u kući 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2013. 
godinu 

 

 11 
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće namještenika posebne organizacijske jedinice za pružanje 
usluga pomoći u kući 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu 

 

 15 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju 

Odluka o raskidu ugovora o koncesiji 

Cjenik usluga pomoći u kući 

Odluka 

 

 16 
Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja 

Odluka o sufinanciranju programa obrazovanja za zanimanje Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 
 

 18 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ustroju postrojbe civilne zaštite – Tima opće namjene 
Općine Vrbanja 

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Vrbanja u 
autobusnom prometu 

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima 

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 
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Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja 

 21 
Zaključak 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2015.-2017. godine 

Plan mreže dječjih vrtića na području općine Vrbanja 

Odluka o odabiru ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
– dimnjačarski poslovi na području općine Vrbanja 

Izvješće o ostavci na vijećničku dužnost i verifikaciji mandata novog vijećnika 

Plan davanja koncesija u 2015. godini 

 

 24 
Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu 

Odluka o Proračunu Općine Vrbanja za 2015. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu 

Projekcija Proračuna Općine Vrbanja za 2016. i 2017. godinu 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2014. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2015. 
godini 

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko 
vijeće Općine Vrbanja 

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u sportu za 2015. godinu 

Odluka o sufinanciranju premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 

Odluka 

Odluka 

Program gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Odluka o socijalnom programu Općine Vrbanja za 2015. godinu 

 

 
OPĆINA VRBANJA 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Plan nabave za proračunsku 2014. godinu 

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti 
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 7 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu  
 11 
Odluka o osnovici za obračun plaće namještenika posebne organizacijske jedinice za pružanje 
usluga pomoći u kući  

 17 
Pravilnik za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća 

Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama 
na području Općine Vrbanja 

 

 



  “KAZALO ZA 2014.”       Stranica    
 

Kazalo za 2014. godinu 
 

90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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 
 
 


