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Kazalo za 2017. godinu 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

NAZIV AKTA  BROJ SV-a 
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Odluka  

 
Odluka (daje se suglasnost na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god. i projekcije 

za 2018. i 2019. god)  

Odluka (daje se suglasnost na Odluku o osnivanju nove poslovne jedinice-djelatnost za palijativnu skrb Doma zdravlja 

Vinkovci na lokaciji Vinkovci, Kralja Zvonimira 53)  

Odluka (daje se suglasnost na Odluku o osnivanju organizacijske jedinice Doma zdravlja Županja-djelatnost za 

palijativnu skrb Doma zdravlja Županja na adresi Županja, Dr. Franje Račkog 32)  

Odluka (daje se suglasnost na Odluku o osnivanju ustrojstvene jedinice Doma zdravlja Vukovar-služba za palijativnu 

skrb na lokaciji Vukovar, Sajmište 1)  

Odluka (daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci Broj: 01-1027/2/17. od 13. 
veljače 2017. godine i odobrava se prijenos prava vlasništva bez naknade  na k.č.1593/13, ukupne površine 4937 m2 

upisane u z.k. uložak br. 431 k.o.Vinkovci sa Opće županijske bolnice Vinkovci na Zavod za hitnu medicinu 

Vukovarsko-srijemske županije)  

Odluka o davanju suglanosti Osnovnoj školi Stari Jankovci za darovanje dijela nekretnine   

Odluka o davanju suglanosti Osnovnoj školi Stari Jankovci za darovanje nekretnine   

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana   

Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Ilok za prijenos prava vlasništva nad nekretninom sa Škole na Republiku 

Hrvatsku  

Odluka o donošenju Akcijskog Plana energetske učinkovitosti Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017-2019  

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2017. godini   

Odluka o razrješenju i i menovanju člana Komisije za određivanje granica lovišta na području Vukovarsko-srijemske 

županije  

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josip Kozarac, Soljani   

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije  

Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu sa financijskim 

učnicima za trogodišnje razdoblje  

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu   
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I. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu  
 

Izvješće o prestanku i vefrifikaciji mandata vijećnika u Županijskoj skupštini 

 
Odluka (daje se suglasnost Općoj županijskoj bolnici Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice Plana nabave za 

2017. godinu čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn)  

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Doma učenika Vukovar, Vukovar  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana   

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci 

 
Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Matije Antuna Reljkovića Vinkovci  

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Davorin Trstenjak" iz Posavskih Podgajaca   

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antun Gustav Matoš iz Tovarnika  

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ilača-Banovci, Ilača  

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lovas iz Lovasa  

 
Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka iz Županje  
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matija Antun Reljković iz Cerne  

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Cvrkovića iz Starih Mikanovaca   

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Trpinja iz Trpinje 

 
Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci iz Vinkovaca  

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje stukovne škole Vinkovci iz Vinkovaca  

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Županja iz Županje 

 
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja osnovnih škola u 2017. 

godini  

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i Učeničkog 
doma u 2017. godini  

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-

srijemskoj županiji za 2017. godinu  

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova 

ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2017.godinu   

Odluka o osnivanju razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije 
 

Odluka o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima i službama Vukovarsko-srijemske županije   

Odluka o poništenju Odluke o proglašenju zaštićenih područja Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o preraspodjeli sredstava za financiranje osnovnih škola u 2017. godini  
 

Odluka o proglašenju "Gorianovićevog prapornog profila u Vukovaru" Spomenikom prirode - geološkim  

Odluka o raspodjeli zadržane dobiti Plinare Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci 

 
Odluka o udruživanju sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

osnovnih i srednjih škola u 2017. godini   

Odluka o upotrebi dobiti za 2016. god. i dokapitalizaciji Plinare Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci  

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

2017. godini   

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga 
 

Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije  

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije  

Zaključak po Izvješću o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. 
god.   
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Izvješće o provedenim izborima za Županijsku skupštinu Vukovarsko-srijemske županije, imenima izabranih članova 

Županijske skupštine te zamjenama vijećnika  

Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 
 

Odluka o izboru predsjednika i članova/ica Odbora za izbor i imenovanje 
 

Odluka o izboru predsjednika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 

 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o lokalnim porezima Vukovarsko-srijemske županije 
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Izvješće o stanju u prostoru Vukovarsko-srijemske županije 2013. - 2016. (01.01.2013. - 31.12.2016.)  

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske 
županije za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.  

Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok  

Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci  
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Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar  

Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci 
 

Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar 

 
Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja 

 
Odluka o imenovanju članova/ica Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o imenovanju članova/ica Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 
 

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 
 

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova/ica Odbora za priznanja 

 
Zaključak o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu   

Zaključak po izvješću o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu   

Zaključak po Izvješću o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.  

Zaključak po Izvješću o stanju u prostoru Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01.01.2013.-31.12.2016.  
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Izvješće o stavljanju mandata vijećnika te verifikaciji mandata zamjenika vijećnika 

 
Odluka (Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci Broj: 01-905/17, od 31. 

kolovoza 2017. godine o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Doma zdravlja Vinkovci označenoj kao 
k.č.1132/2, zdravstvena ambulanta br. 2A i dvorište u ulici V. Nazora sa 810 m2, a u svrhu postavljanja i održavanja KB 

10(20) kV od PTTS 10(20)/0,4 kV „Stari Jankovci2“ do KTS 10(20)/0,4 kV „Stari Jankovci8“- postavljanje podzemnog 

kabela 10(20) kV)  

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Doma učenika Vukovar, Vukovar  

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

Gunja  

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

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

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

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Antun Gustav Matoš 

Tovarnik, Tovarnik  

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

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

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr. Franjo Tuđman, 

Šarengrad  

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

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

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

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić 
Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci  

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

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

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

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

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

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

Jankovci  
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stjepana Antolovića, 

Privlaka  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Ivana Kozarca Županja, Županja  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Ilok, Ilok  

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   
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Odluka o izboru članova Odbora za Predstavke i pritužbe 

 
Odluka o izboru članova Odbora za promet i veze  

 
Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 
Odluka o izboru članova/ica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  

 
Odluka o izboru predsjednice i članova Odbora za energetsku učinkovitost  

 
Odluka o izboru predsjednice i članova Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport  

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje i braniteljske udruge 
 

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo  
 

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međužupanijsku suradnju  

 
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja i problematiku umirovljenika   

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo  
 

Odluka o izboru predsjednika i članova/ica Odbora za prekograničnu suradnju i europske integracije   

Odluka o izboru predsjednika i članova/ica Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež  

Odluka o izboru predsjednika i članova/ica Odbora za ravnopravnost spolova 
 

Zaključak po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.  

Zaključak po Izvještaju o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. mj. 2017. god.  
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Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "August Cesarec" iz Ivankova za otkup ili zamjenu nekretnine  

Odluka o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2017. godini  
 

Odluka o izmjenama Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.  

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

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih 

lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika, te imenovanju člana Komisije za određivanje granica lovišta na području 
Vukovarsko-srijemske županije  
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Društveni ugovor za Agro-klaster 
 

Godišnji plan koncesija 

 
II. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god. 

 
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni usluge prijevoza službenim vozilom za pokretne korisnike Doma za 
starije i nemoćne osobe Ilok  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu gospodarske cjeline Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske 

županije Hrast d.o.o. na javnu ustanovu Razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana za nabavu 
digitalnog mamografa  

Odluka o davanju suglasnosti na Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. god.  

Odluka o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god. 
 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva AGROKLASTER d.o.o. za poslovnu podršku projektima poljoprivredno 
prehrambenog sektora  

Odluka o prihvaćanju Plana pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u proračunu Vukovarsko-srijemske županije 

za razdoblje 2018.-2020. godine  

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Vukovarsko-srijemske 
županije za 2018. god.  

Odluka o Županijskoj riznici Vukovarsko-srijemske županije 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana Broj: UV-22/2017-5  

Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju  

Plan pokrića manjka prihoda 

 
Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu 

 
Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god. i projekcije za 2019.-2020. 

 
Srednjoročni plan koncesija za distribuciju plina 

 
Zaključak o izmjeni Mreže hitne medicine za područje Vukovarsko-srijemske županije  

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije  

 

2 

Odluka o raspodjeli sredstava za rad Županijskim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina   

Plan vježbi civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije 

 
Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih financijskih potpora studentima i učenicima s područja Vukovarsko-

srijemske županije  

 

3 

Javni poziv za dodjelu potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača i klastera za provedbu aktivonosti i projekata iz 

područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini   

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji   

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije, gradova i općina na 
području Vukovarsko-srijemske županije  

 

4 

Odluka o određivanju službenika za rad u informacijskom sustavu eNekretnine 
 

 

5 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga na području 

Vukovarsko-srijemske županije  

 

7 

Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije razvoja lovstva i lovnog turizma Vukovarsko-srijemske 

županije  

 

8 

Odluka (odobrava se sufinanciranje slijedećim korisnicima koji udovoljavaju svim uvjetima temeljem provedenog 

1.Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini)  

 

9 

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Lovas i Općine Tompojevci  

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš "Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje do 2020."  

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji   

 

10 

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području 
Vukovarsko-srijemske županije  



 „KAZALO ZA 2017.“ Stranica 7     

Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o proglašenju elementarne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Općine Babina Greda  

 

11 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije  

Pravilnik o unutarnjem redu Službe za poslove Proračuna i javnih financija 
 

Pravilnik o unutarnjem redu Službe za poslove unutarnje revizije 
 

Pravilnik o unutarnjem redu Službe za prostorno planiranje  

 
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj  

 
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju  

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu 

 
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine  

 
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne poslove i imovinu  

 
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam i kulturu  

 
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

 
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda župana 

 

 

12 

Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije d.o.o. 
 

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

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o imenovanju Povjerenstva za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o postupanju zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija  

Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području OPĆINE ANDRIJAŠEVCI, OPĆINE BABINA GREDA, 

OPĆINE BOGDANOVCI, OPĆINE BOROVO, OPĆINE BOŠNJACI, OPĆINE CERNA, OPĆINE DRENOVCI, 

OPĆINE GRADIŠTE, OPĆINE GUNJA, GRADA ILOK, OPĆINE IVANKOVO , OPĆINE JARMINA, OPĆINE 

NUŠTAR, OPĆINE NIJEMCI, OPĆINE STARI MIKANOVCI, OPĆINE TORDINCI, OPĆINE VRBANJA, GRADA 

VUKOVAR, GRADA ŽUPANJA, GRADA OTOK, OPĆINE PRIVLAKA, OPĆINE VOĐINCI, OPĆINE 

MARKUŠICA, OPĆINE NEGOSLAVCI, OPĆINE ŠTITAR     

Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije d.o.o. 

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

Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Razvojne agencije vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije za školsku godinu 
2017./2018.  

Plan vježbi civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije 

 
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje zloporabe droga 

 
Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći iz socijalne 

skrbi   

 

13 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije  

Odluka o proglašenju elementarne nepogode od suše na području Općine Trpinja 

 
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi  

 

14 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka  

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci  

Odluka o izboru županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika  

 

15 
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Rješenje o imenovanju članova Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Vukovarsko-srijemske županije  

17 

Odluka o imenovanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja 

18 

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije, gradova i općina na 
području Vukovarsko-srijemske županije 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA  

ZA POLJOPRIVREDU I INFRASTRUKTURU 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

3 

Odluka o imenovanju Komisije za ocjenjivanje trofeja divljači 

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
AKTI UPRAVNOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

11 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 

01.01.2017.-30.06.2017. 

URED DRŽAVNE UPRAVE U  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 
AKTI PREDSTOJNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

8 

Odluka o određivanju brojčane oznake stvaratelja i primatelja pismena 

12 

Odluka o određivanju brojčane oznake Centru za obrazovanje - Promos - Ustanovi za obrazovanje odraslih 

VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

23 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 

AKTI VIJEĆA 
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Kazalo za 2017. godinu 

Financijski plan za 2018. godinu  

 
Plan i program rada za 2018. godinu  

 
PREDSTAVNICA NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE  

AKTI PREDSTAVNICE  

Financijski plan za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.  
 

Program rada za 2018. godinu  

 
VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE  

AKTI VIJEĆA 

 
Financijski plan za 2018. godinu  

 
Plan i program rada za 2018. godinu  

 
VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE  

AKTI VIJEĆA 

 
Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2018. godinu  

 
Programski plan rada Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2018. godinu 

 
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE  

AKTI VIJEĆA 

 
Financijski plan za 2018. g.  

 
Program rada za 2018g. 

 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije  

PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE  

AKTI PREDSTAVNICE  

Financijski plan za 2018. godinu  

Plan rada za 2018. godinu   
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GRAD ILOK  
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka  

Odluka o korištenju javnih površina 
 

Odluka o postupku davanja u najam stanova i/ili kuća u vlasništvu Grada Iloka 

 

 

2 

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna detaljnog Plana uređenja povijesne jezgre Iloka - ciljane izmjene i dopune  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za 2017. godinu  

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka  

 
Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama na području Grada Iloka  

 

6 

Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području grada Iloka u 2016. 

godini  

Odluka o dodjeli financijske pomoći (dodjeljuje se novčana pomoć Dariji Marijić u iznosu od 10.000,00 kuna za liječenje 
u Poliklinici Glavić zbog teške bolesti)  

Odluka o suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice i čitaonice Ilok 

 
Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu DV Crvenkapica Ilok  

Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Ilok  

Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu JV postrojbe Ilok  

Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu Muzeja grada Iloka  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu  

Odluka o usvajanju prijedloga popisa osnovnih sredstava za otpis 

 
Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenom popisu imovine 

 

 

8 

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

Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Grada Iloka 
 

Odluka o osnivanju razvojne agencije TINTL 

 
Odluka o poništenju Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Iloka – ciljane izmjene 

i dopune  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Iloka unutar mjere 007 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  

Program potpora poljoprivredi na području grada Iloka 2017. – 2018. godine 

 
Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi 
za Grad Ilok u 2017. godini  

 

9 

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka 2017. - 2022.   

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2016. godinu  

 
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2016.godini  

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini 
 

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka 2017. - 2022. god.   
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Kazalo za 2017. godinu 

Ostvaren Plan nabave Grada Iloka za 2016,godinu 

 
Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 

 
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 

 
Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka 

 

 

11 

Odluka o osnivanju Razvojne agencije TINTL 

 
Odluka o ovlaštenim potpisnicima Grada Iloka 

 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog 
vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu  

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije 

 
Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije 

 
Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik 

 
Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika  

 

14 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 

 
Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka 

 
Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka 

 
Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2017./2018. godini   

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2018.  

 
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 
Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika  

 

16 

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini  
 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpaad i biorazgradivog komunalnog otpada  

Odluka o zatvaranju odlagališta komnalnog otpada "Božino brdo" u Iloku 

 
Zaključak o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Iloka  

 

20 

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka 

 
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini   

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka  

Odluka o izmjeni Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada "Božino brdo" u Iloku   

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave  
 

 

23 

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini   

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2017. godinu  
 

Odluka o usvajanju financijskog izvješća Ilok Tom d.o.o. Ilok za 2016. godinu  

 
Odluka o usvajanju financijskog izvješća Kom-Ilok d.o.o. Ilok za 2016. godinu  

 
Odluka o usvajanju financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Ilok za 2016. godinu  

 
Zaključak o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 
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Kazalo za 2017. godinu 

GRAD ILOK  
AKTI GRADONAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

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

Odluka o obavljanju poslova vezanih uz socijalnu skrb Grada Iloka 
 

Odluka o sufinanciranju "Inventuma" 2017. godine 

 
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2017. god.  

Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka  

Plan prijma u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i u Upravni odjel za pravne i opće poslove 
Grada Iloka za 2017. godinu    

 

2 

Odluka o medicinskim uslugama specijaliste - oftalmologa 
 

Odluka o medicinskim uslugama specijaliste - opće i vaskularne kirurgije 

 

 

6 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2016. godinu 
 

Odluka o dodjeli financijske pomoći (dodjeljuje se novčana pomoć Štefici Filipović u iznosu od 4.000,00 kuna za pok. 

vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka Ivana Filipovića)  

Odluka o dozvoli korištenja prostora 
 

Odluka o sklapanju Aneksa ugovora za zakup poslovnog prostora u Mohovu 

 
Odluka o suglasnosti za snimanje ostatаka Šarengradske tvrđave 

 

 

8 

Odluka o dopuni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče 

 
Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka 

 
Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2017. godinu   

 

9 

Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Ilok za prodaju vatrogasnog vozila  

Odluka o davanju suglasnosti za korištenje nekretnine 

  

GRAD ILOK  
AKTI GRADONAČELNICE 

NAZIV AKTA  BROJ SV-a 

 

11 

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka 

 
Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče 

 
Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja Grada Iloka 

 
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Crvenkapica" Ilok 

 
Rješenje o razrješenju članova Muzejskog vijeća Muzeja Grada Iloka 

 
Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Crvenkapica" Ilok  
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Kazalo za 2017. godinu 

 

13 

Odluka o dodjeli nagrade odličnim učenicima srednje škole 
 

Odluka o objavi poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka  

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. god.  

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

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Crvenkapica" Ilok 

 
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ilok 

 
Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ilok 

 

 

14 

Odluka o dodjeli donacije DVD-u Bogdanovci 
 

Odluka o dodjeli donacije Gradu Kninu 
 

Odluka o dodjeli donacije Hrvatskom veslačkom klubu Vukovar 

 
Odluka o dodjeli donacije NK Croatia Bogdanovci 

 
Odluka o dodjeli donacije Udruzi veterana 5. gardijske brigade Sokolovi 

 
Odluka o financiranju boravka 3. djeteta u Dječjem vrtiću Crvenkapica Ilok 

 
Odluka o izmjeni Odluke o objavi javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka  

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

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenika osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 

2017./2018.  

Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića "Crvenkapica" Ilok 
 

 

16 

Odluka o dopuni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenika osnovnih škola na području Grada Iloka za 

školsku godinu 2017./2018.  

Odluka o imenovanju povjerenstva 
 

Odluka o imenovanju povjerenstva 

 
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka 

 
Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića "Crvenkapica" Ilok 

 

 

20 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Iloka  
 

Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2018. god.  
 

Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god.  

 
Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2017./2018. god.  

Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Crvenkapica" Ilok 
 

 

23 
Odluka o pravu na naknadu troškova prijevoza za uporabu vlastitog automobila u službene svrhe  

 

 

GRAD ILOK  
AKTI ZAMJENIKA GRADONAČELNICE 

NAZIV AKTA  BROJ SV-a 

 

11 

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Iloka 
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Kazalo za 2017. godinu 

GRAD ILOK  
AKTI PROČELNICE UPRAVNOG ODJELA ZA  

FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

NAZIV AKTA  BROJ SV-a 

 

1 

Odluka o imenovanju Povjerenstva  

  

GRAD ILOK  
AKTI PROČELNICE UPRAVNOG ODJELA ZA  

PRAVNE I OPĆE POSLOVE 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

8 

Odluka o imenovanju Povjerenstva  
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Kazalo za 2017. godinu 

GRAD OTOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Odluka (o mirovanju prava i obveza zakupnika) 

 
Odluka (o osnivanju prava služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije) 

 
Odluka (o osnivanju prava služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije) 

 
Odluka o davanju suglasnosti za projekt „Vrata spačvanskog bazena“ 

 
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Otoka 

 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 
Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u Rekonstrukciju nogometnog igrališta i izgradnju klupskih prostorija i tribina 

Nogometnog kluba „Slavonac“ Komletinci  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju glavne zgrade Vatrogasnog doma i izgradnje prateće zgrade 
za obuku vatrogasaca  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića u Otoku sa pratećim sadržajima i 

uređenjem okoliša  

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 
 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine k.č.br. 2498 k.o. Komletinci  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine k.č.br. 2537 k.o. Otok  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine k.č.br. 2537 k.o. Otok  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine k.č.br. 4364 k.o. Otok  

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine k.č.br. 4405 k.o. Otok  

Zaključak (daje se suglasnost na Pravilnik o postupku i mjerilima upisa djece u Predškolsku ustanovu „Pupoljak“ Otok)  

Zaključak (o problematici opskrbe pitkom vodom u Komletincima) 

 
Zaključak (o usvajanju Financijskog izvješća Gradske knjižnice Otok za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2016.)  

Zaključak (o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Otoka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. 
godine)  

Zaključak (o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Otoka za 2015. i 2016. godinu)  

Zaključak (usvaja se Financijsko izvješće Predškolske ustanove "Pupoljak" Otok za 2016. godinu)  

 

4 

Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Otoka za rzdoblje 2016.-2018. godine 

 
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017. godine  

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grad Otok za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016.   

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  

 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini  

 
Zaključak (prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
godini)  

Zaključak (prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru 2016. godine)  

Zaključak (prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini)  

 

9 

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje 
 

Odluka o izboru Mandatne komisije 
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Kazalo za 2017. godinu 

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Otoka 

 
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Otoka 

 
Zaključak (Usvaja se Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Otoka.) 

 

 

10 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Otoka za 2016. godinu  
 

Odluka (Daje se suglasnost na Parcelacijski elaborat br. 62/15. od 14. listopada 2015. godine, izrađenom po tvrtki 

Željezničko projektno društvo d.o.o. Zagreb)  

Odluka (Osniva se pravo služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića – 

Karle 47A, OIB: 30638414709, za zahvat u prostoru „Izgradnja odvodnje otpadnih voda u Otoku – II. faza)  

Odluka o dodjeli javnih priznanja 

 
Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Otoka izabranih s liste grupe birača  

Odluka o izboru Komisije za Statut i Poslovnik 
 

Odluka o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja 

 
Odluka o izboru Odbora za financije i proračun 

 
Odluka o izboru Odbora za imenovanje ulica i trgova 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za prostorno planiranje 

 
Odluka o osnivanju odbora, komisija i povjerenstava 

 
Odluka o porezima Grada Otoka 

 
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine 

 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

 

15 

Odluka  

 
Odluka (bankovno jamstvo za "Izgradnju poduzetničkog inkubatora Otok") 

 
Odluka (Osniva se pravo služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. vinkovci, Dragutina Žanića – 

Karle 47A, OIB: 30638414709, za zahvat u prostoru ˝Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području 
Vukovarsko – srijmske županije – aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna – dio aglomeracije Otok – odvodnja i 

pročišćavanje otpadnih voda naselja Otok i Komletinc)  

Odluka (Osniva se pravo služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića – 

Karle 47A, OIB: 30638414709, za zahvat u prostoru „Dogradnja kanalizacijske mreže grada Otokakao dijela sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Otok – Komletinci, II. faza“)  

Odluka o davanju koncesije (za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području II Otok-Komletinci)  

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017. godine  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Grad Otok za razdoblje 1.1.2017. - 30.6.2017. godine  

Program potpora poljoprivredi na području Grada Otok za razdoblje 2017. – 2019. godine  

Zaključak (Usvaja se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine)  

 

16 

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2017. godinu 

 
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka 

 
Odluka o prodaji poslovnog udjela u trgovačkom drutšvu "Polet" d.o.o. Vinkovci 

 

 

20 

Odluka (Osniva se pravo služnosti postavljanja i održavanja KB 10(20)kV priključni za DTS 10(20)/04kV „Otok 22“, 

Otok, sa HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb (u daljnjem tekstu: HEP-ODS 
d.o.o. – korisnik služnosti), OIB: 46830600751, na nekretninama u vlasništvu Grada Otoka)  

Odluka o davanju gradskih stanova u najam  
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o izboru člana Odbora za financije i proračun  

 
Odluka o izboru Odbora za financije i proračun 

 
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Otoka 

 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2018. godinu  

 
Odluka o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća, predstavniku vijeća mjesnog odbora i drugim osobama koje sudjeluju 
na sjednici gradskog vijeća  

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača 

 
Odluka o razrješenju člana Odbora za financije i proračun 

 
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka 

 
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017. godine  

Odluka o usvajanju proračuna Grada Otokza razdoblje 1.1.2018. -  31.12.2018. godine  

Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Otoka u 2017. godini  

Pravilnik o jednostavnoj nabavi  

 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  

 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini 

 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini  

 
Zaključak (Gradsko vijeće Grada Otoka daje suglasnost na Financijski plan Otočke razvojne agencije za 2018. godinu i 
Projekcije za 2019. i 2020. godinu=  

Zaključak (Gradsko vijeće Grada Otoka daje suglasnost na Godišnji plan rada Otočke razvojne agencije za 2018. godinu)  

Zaključak (Usvaja se Analiza stanja sustava Civilne zaštite Grada Otoka u 2017. godin)  

Zaključak (Usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Otoka u 2018. godini)  

 

GRAD OTOK 
AKTI GRADONAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Plan prijma u službu za 2017. godinu  
 

 

4 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 

 
Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2016.god.  

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2016.godini 

 

 

12 

Odluka o osnivanju i sastavu Stožera civilne zaštite Grada Otoka 
 

 

16 
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Grada Otoka  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Andrijaševci  

 
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Andrijaševci  

 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene 
NK "Frankopan  

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine  

 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine  

 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Andrijaševci   

Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete 

 
Odluka o prodaji nekrenine u vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 465  Kuća i dvorište u selu, na adresi Rokovci, 
Ulica Stjepana Radića 42)  

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Oppćine Andrijaševci (k.č.br. 1049/29 upisana u zk.ul.br.1068 k.o. Rokovci 

opisana kao Kuća za odmor br. 13 i voćnjak Ulica Plečice, na adresi Rokovci, Plečice 13)  

Zaključak 
 

Zaključak (Prihvaća se Izvješće o radu koncesionara Strunje-trade d.o.o., Privlaka za 2016. godinu)  

 

4 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu  
 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava 

 
Program potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017. - 2019. godine   

Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu   

Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu   

 

5 

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Andrijaševci za razdoblje od 2017. do 2021. godine  

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene 

NK "Frankopan"  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim grobljima  
 

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine 

 
Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine  

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina 
 

Odluka o povjeravanju upravljanja grobljima na području Općine Andrijaševci i davanju javnih ovlasti   

Odluka o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Andrijaševci 

 
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu   

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Andrijaševci za razdoblje od 
2017. do 2021. godine   

Odluka o zamjeni nekretnina Općine Andrijaševci i fizičke osobe  

 
Zaključak (daje se suglasnost na odluke Skupštine Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o.)  

Zaključak (daje se suglasnost na Zaključak Skupštine Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. o usvajanju 

Izvještaja o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu od 27. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Godišnje izviješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini, KLASA: 320-21/17-01/03, 

URBROJ: 2188/02-01-17-1 od 14. ožujka 2017. godine)  
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Kazalo za 2017. godinu 

Zaključak (usvaja se Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2016. godinu, 

KLASA: 363-05/17-01/02, URBROJ: 2188/02-01-17-1 od 14. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu 
Andrijaševci u 2016 godini, KLASA: 363-05/15-01/20, URBROJ: 2188/02-01-17-9 od 13. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-

prosinac 2016. godine, KLASA:022-05/16-01/11, URBROJ: 2188/02-01-17-2, od 15. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini, KLASA: 363-05/15-01/20,  URBROJ: 2188/02-01-17-7 od 13. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, 

KLASA: 610-01/15-01/01, URBROJ: 2188/02-01-17-3 od 3. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini, 
KLASA: 620-08/15-01/03, URBROJ: 2188/02-01-17-3, od 13. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2016. 

godini, KLASA: 363-05/15-01/20, URBROJ: 2188/02-01-17-8, od 13. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini, 

KLASA: 363-05/15-01/21, URBROJ: 2188/02-01-17-3 od13. ožujka 2017. godine)  

Zaključak (usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2016. godinu, 
KLASA: 214-01/17-01/02, URBROJ: 2188/02-01-17-1 od 14. ožujka 2017. godine=  

Zaključak o stavljanju van snage (Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju 

zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan“ od 23.veljače 2017. godine, KLASA: 021-05/17-02/01, 

URBROJ: 2188/02-03-17-2)  

 

6 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine   

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci 
 

 

7 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu  

 
Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci   

Odluka o jednostavnoj nabavi 

 
Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci 

 
Zaključak o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu  

Zaključak o davanju suglasnosti na IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu  

 

9 

Odluka o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje 
 

Odluka o izboru članova Mandatne komisije 

 
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 

 

10 

Odluka o izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete  

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava služnosti 

 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem 

financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2017. 

godinu    

Odluka o izmjeni Odluke o ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete  

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci 

 
Odluka o raspuštanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

 

 

12 

Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u valsništvu Općine Andrijaševci   

Odluka o davanju suglasnosti 
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  

Odluka o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi 
 

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci na privremeno korištenje 
udrugama  

Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 916 k.o. Rokovci 

 
Odluka o osnivanju prava služnosti  

 
Odluka o popisu i namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci 

 
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu   

Zaključak (Usvaja se Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-

lipanj 2017. godine)  

 

14 

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu  
 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu  

 
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu  

 
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  

 
Izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini  

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

2017. godinu   

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini  

 
Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 

Općine Andrijaševci   

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Andrijaševci 
 

Odluka o uspostavi suradnje između Općine Andrijaševci i Općine Marčana 

 
Zaključak (Daje se suglasnost na Odluku Općinskog načelnika o usvajanju I. rebalansa Financijskog plana poslovanja 

Komunalnog  društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu od 17. listopada 2017. godine)  

Zaključak o davanju suglasnosti na V. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu   

 

18 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci za 2017. godinu   

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 2018. godinu   

Ispravak Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci  

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara 

na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Andrijaševci  

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci  

 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu  

 
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 
Odluka o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske za 2018. godinu   

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o osnivanju prava služnosti za polaganje plinovoda 

Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju  političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu 

Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 

Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

Program javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini  

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. godini  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

Proračun Općine Andrijaševci za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

22 

I.Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2017. 
godini  

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2017. 

godini 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini

II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2017. godinu 

II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

IV. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu 

Zaključak (Daje se suglasnost na Odluku o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog  društva Rokovci-

Andrijaševci d.o.o. za 2018) 

Zaključak (Daje se suglasnost na Odluku o usvajanju Plana rada Komunalnog  društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 

2018) 

Zaključak (Usvaja se Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2018. godinu s predloženim potrebnim 

financijskim sredstvima za provođenje istog) 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

1 

Godišnji program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcije, dezinsekcija i deratizacija na području Općine 

Andrijaševci za 2017. godinu 

Odluka o Godišnjem popisu imovine i obveza za 2016. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2017. godinu 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2017. godinu 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Andrijaševci 

Prijedlog Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama, dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Andrijaševci za 2017. godinu  

2 

Odluka o osnivanju prava služnosti  

3 

Odluka (Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu, odnosno rezultati popisa imovine i obveza Općine Andrijaševci na 
dan 31.12.2016. godine, a  prema popisnim listama odnosno dokumentaciji koju  je izradilo i dostavilo Povjerenstvo za 

popis) 

4 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu 

II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu 

5 

Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. 

godini  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2016. godinu  

Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2016. godinu  

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci  

7 

III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu

IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu

14 

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Andrijaševci za 
školsku godinu 2017./2018. 

V. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu  

16 

Odluka o donošenju Plana upravljanja i gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2018. godinu 

17 

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Andrijaševci 

Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Andrijaševci  

Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci 

18 

Odluka o osnovici za obraćun plaće službenika i namještenika 

22 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza za 2017. godinu 

SAVJET MLADIH OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
AKTI SAVJETA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

16 

Odluka o izboru Predsjednice Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

Odluka o izboru Zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci 

Zaključak o usvajanju Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci 
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA BABINA GREDA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Prostorni plan uređenja Općine Babina Greda  

 

 

4 

Odluka (donosi se Odluka odavanja javnih priznanja za postignuća i doprinos od značaja za razvoj i ugled Općine 
Babina Greda)  

Odluka (dozvoljava se osnivanje prava građenja i služnosti  na k.č.br. 2179/2 k.o. Babina Greda  z.k.ul. 2319 (u naravi 

oranica površine 2Ha 11a 79 m2, šuma površine 1841 m2) , LOVAČKOJ UDRUZI „JASTREB“ BABINA GREDA  

radi izgradnje strelišta=  

Odluka (odobrava se IVANU DODIG, Novo naselje 16, BABINA GREDA, prodaja općinskog zemljišta, k.č.br. 1928 

površine 103 m2)  

Odluka (prihvaća se Izvješće o radu  Općinske narodne knjižnice Babina Greda i financijsko izvješće za 2016. godinu)  

Odluka (prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2016. godini  po Planu zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija za  Općinu Babina Greda)  

Odluka (prihvaća se Izvješće po Planu gospodarenja otpadom za 2016. godinu) 

 
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada 
na području Općine Babina Greda  

Odluka o davanju u zakup zemljišta Općine Babina Greda u svrhu obrade javnim prikupljanjem ponuda  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2017.godinu  
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju Općine Babina Greda 

 
Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini   

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba sportskih udruga u 2016. godini  

 
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Babina Greda za 2016. 
godinu   

Odluka o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini na području Općine Babina Greda  

Odluka o izvršenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na 
području Općine Babina Greda u 2016. godini  

Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini  

 
Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Babina Greda u 2016. godini  

 
Odluka o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu   

Odluka o Realizaciji razvojnih programa Općine Babina Greda u 2016. godini 

 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Babina Greda za projekt "Izgradnja sporsko - 
rekreacijskog centra i pratećih sadržaja"  

Odluka o usvajanju realizacije Proračuna Općine Babina Greda za 2016. godinu  

 
Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2017. godinu  

 
Srednjoročni Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2017.-2019. godinu  

Suglasnost (Općinskoj narodnoj knjižnici Babina Greda) 

 

 

7 

Odluka (prodaje se građevinsko zemljište na k.č.br. 578 k.o. Babina Greda zk.ul. 3161, na adresi Sajmište bb, Babina 
Greda)  

Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda  

 
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Babina Greda 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Općine Babina Greda od 2017. do 2022. godine  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Babina Greda za projekt "Izgradnja i opremanje civilnog 
strelišta"  

 

10 

Odluka (Ovom se odlukom na osnovu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, 

odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Babina Greda, prihvaća ponuda najpovoljnijeg ponuditelja u 
skladu sa kriterijem za odabir)  

Odluka (Ovom seodlukom na osnovu provedenog Javnog poziva za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine, 

k.č.br. 578,  u vlasništvu Općine Babina Gredaprihvaća ponuda najpovoljnijeg ponuditelja)  

Odluka kojom se daje suglasnost Općinskoj narodnoj knjižnici za dopunu Pravilnika o radu i radnim odnosima 
Općinske narodne knjižnice Babina Greda  

Odluka kojom se daje suglasnost Općinskoj narodnoj knjižnici za provedbu Javnog natječaja za prijem na određeno 

radno vrijeme - pomoćni knjižničar  

Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 
 

Odluka o imenovanju Odbora za financije i općinski Proračun 

 
Odluka o imenovanju Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i predpristupne fondove  

Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje 
 

Odluka o imenovanju Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo  

 
Odluka o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik i upravno-pravne poslove 

 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i ostalih šteta  

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Babina Greda 
 

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 
 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća  

 
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Babina Greda  

Zaključak (prihvaća se izvješće Mandatnog povjerenstva) 

 

 

13 

Odluka (Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika za polugodišnje razdoblje (01.01. – 30.06.2017.g.))  

Odluka o broju i visini studentskih stipendija Općine Babina Greda za akademsku godinu 2017/18.  

Odluka o izvršenju Proračna Općine Babina Greda za period od 01.01. do 30.06.2017. godine  

Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine Babina Greda 
 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Babina Greda  

 

15 

Odluka (Kojom se plinska mreža Općine Babina Greda prodaje najboljem ponuditelju na osnovu Javnog natječaja koji 
će biti proveden)  

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Babina Greda za razdoblje 2017.g. - 2023.g.  

Odluka o imenovanju ravnateljice Općinske narodne knjižnice Babina Greda 
 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasniptvu Republike Hrvatske u 2017.godini na području Općine Babina Greda   

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2017.godinu  

 
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Babina Greda za 2017.godinu   
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Babina Greda za razdoblje 2017-2019. godine  

Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba sportskih udruga za 2'017.g. 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga u kulturi za 2017. godinu   

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda 
 

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Babina Greda  

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i 

odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Babina Greda  

 

21 

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda u 2017. godini   

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda za 2018. godinu   

Odluka o donošenju Programa javnih potreba udruga u kulturi za 2018. godinu 
 

Odluka o donošenju razvojnih programa Općine Babina Greda za razdoblje 2018-2020. godine  

Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis imovine i sredstava Općine Babina Greda sa stanjem 31.12.2017. godine   

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Babina Greda  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Babina Greda za 2018. godinu  

 
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te 

divljim životinjama  

Plan nabave za proračunsku 2018. godinu  
 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

 
Program javnih potreba sportskih udruga za 2018. godinu  

 
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u 2018.godini na području Općine Babina Greda  

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine 

Babina Greda za 2018. godinu  

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  
 

Projekcija Proračuna Općine Babina Greda za 2019. i 2020. godinu  

 
Proračun Općine Babina Greda za 2018. godinu  

 
Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda za period 2018. do 2021. 
godine  

Socijalni program Općine Babina Greda za 2018. godinu  

  

OPĆINA BABINA GREDA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Općine Babina 
Greda   

Plan prijema u službu 

 

 

11 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Babina Greda 

 

 

13 

Izvješće o radu 
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Kazalo za 2017. godinu 

 

15 

Plan prijema u službu  
 

Plan prijema za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu u Općini 

Babina Greda za 2018. godinu   

 

22 

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto koordinatora/ice zaposlenih žena u projektu „Zapošljavanje žena iz ranjivih 
skupina na području Općine Babina Greda  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Odluka o socijalnoj skrbi 

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

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješča o radu općinskog načelnika  

 
Zaključak (Usvaja se Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini)  

 

5 

Strategija razvoja Općine Bogdanovci 2016. - 2020 

 
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaj komunalne infrastrukture u naseljima Općine Bogdanovci u 

2016. godini   

Izvješće o izvršenju Programa održvanja objekata komunalne infrastrukture u naseljima Općine Bogdanovci u 2016. 
godini   

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine  

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine  

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 

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

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa u 2016. 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 31. prosinca 2016. godine   

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bogdanovci za razdoblje od 2016.-2020.g.  

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

 

8 

Odluka o darovanju dijela k.č. 41/1 k.o. Petrovci 

 
Odluka o izradi Plana zaštite od požara na području Općine Bogdanovci 

 
Odluka o pokretanju Programa javnih radova u Općini Bogdanovci 

 
Odluka o suglasnosti za ulaganje na provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za rzralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnostite povezanu 

infrastrukturu"  

Odluka o suglasnosti za ulaganje na provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za rzralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnostite povezanu 

infrastrukturu"  

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2016. godinu  

 

9 

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općine Bogdanovci 

 
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

 
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

 
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

 

 

10 

Odluka o općinskim porezima Općine Bogdanovci 

 
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  
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Kazalo za 2017. godinu 

 

12 

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješa o radu općinskog načelnika 

 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Bogdanovci za 2017. godinu   

Rješenje o izboru Odbora za Proračun i financije Općine Bogdanovci 
 

Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općine Bogdanovci 

 
Zaključak po Izvješću Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje i verifikaciji mandata 

zamjenika vijećnika  

 

13 

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Bogdanovci 

 

 

18 

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci u 2017. godini   

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci za 2018. godinu   

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bogdanovci za 2018. godinu  
 

Odluka o općinskim porezima Općine Bogdanovci 

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

Bogdanovci  

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine 
Bogdanovci za 2017 godinu   

Plan razvojnih programa Općine Bogdanovci za razdoblje 2018. do 2020. godine 

 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

 
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Bogdanovci za 2018. godinu 

 
Program javnih potreba u sportu Općine Bogdanovci za 2018. godinu  

 
Program javnih potreba za udruge od posebnog interesa za Općinu Bogdanovci za 2018. godinu   

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH za 2018 god.  

Program održavanja komunalne infrastrukrure u 2018. godini  
 

Program socijalne skrbi za 2018. godinu  
 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 

 
Projekcije Proračuna za razdoblje 2019. - 2020. godinu  

 
Proračun Općine Bogdanovci za 2018. godinu  

 
Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava Civilne zaštite na području Općine Bogdanovci za razdoblje od 2018. do 

2021. godine  

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava civilne zaštite za 2017. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i 

razvoj Sustava civilne zaštite i Plana razvoja Sustava civilne zaštite za 2018. godinu na području Općine Bogdanovci  

 

22 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bogdanovci za razdoblje 2017. do 2019. godine  

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godineu   

Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini 

 
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bogdanovci za 2017. godinu  

 
Odluka o usvajanju programa rada Savjeta mladih Općine Bogdanovci 
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci za 2017. godinu (kratkoročni plan)  

Zaključak o prihvaćanju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama, 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Bogdanovci za 2017. godinu  

Prijedlog Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama, dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Bogdanovci za 2017. godinu   

 

3 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bogdanovci  

 
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu  

 
Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2016.godine  

 

 

5 

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine   

Plan motrenja, čuvnja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara  

 

12 

Polugodišnje izvješće o radu načelnika 

  

OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

12 

Izvješće o stavljanju mandata u mirovanje i predlaganje novih vijećnika 

  

SAVJET MLADIH OPĆINE BOGDANOVCI 
AKTI SAVJETA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

22 

Program rada za 2018. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA BOŠNJACI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

12 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Bošnjaci za 2017. godinu (2. izmjene) 

 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite 

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

 
Odluka o izradi Komisije za Općinske udruge  

 
Odluka o izradi Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Bošnjaci  

Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci 

 
Odluka o sufinanciranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Nijemci  

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2017./2018. godinu   

Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Bošnjaci 

 
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za poljoprivredu i državno poljoprivredno zemljište  

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za priznanja Općine Bošnjaci 
 

Rješenje o izboru Komisije za dodjelu stipendija 

 
Rješenje o izboru Mandatne komisije 

 
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

 
Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe 

 
Rješenje o izboru Odbora za Proračun i financije 

 
Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 
Rješenje o izboru potpisnika na dokumentaciji platnog prometa 

 
Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  

 
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
Rješenje o izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
Rješenje o izboru Socijalnog vijeća 

 
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bošnjaci za 2017. godinu  

 

15 

Odluka o davanju prava služnosti poduzeću KOMUNALAC d.o.o. 

 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Općinskim porezima Općine Bošnjaci 

 
Odluka o kupovini nekretnine za potrebe Općine Bošnjaci 

 
Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima 

 

 

18 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Godišnji obračun Proračuna za 2016. godinu 

 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godine  

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu  

 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu  

 
Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2016. god.  

 
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2016. 

 
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2016.   

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu   

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Cerna za 2016.g.   

Odluka o prodaji vlasničkog udjela (Odobrava se prodaja vlasničkog udjela Općine Cerna u tvrtki „ENERGANA 

CERNA“ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora)  

Odluka o usvajanju Izvješća o provedenoj inventuri za 2016. godinu u Općini Cerna    

Odluka o visini otkupne cijene za kuću i dvorište na k.č.br. 675 k.o. Cerna  

 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2016. godinu  

 
Zaključak o razmatranju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Cerna za I-XII 2016. godinu   

 

8 

Odluka o izgradnji nogostupa u Cerni, ulica Mala Cerna od k.br. 158 do kućnog br. 2a na k.č. br. 2976, 922, k.o. Cerna   

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i ustroju tima Civilne zaštite u Općini Cerna 
 

Odluka o prodaji k.č.br. 2619/30 k.o. Cerna u Gospodarskoj zoni "Zagrađe" 

 
Odluka o razvrgnuću suvlasništva s Ornice, poljoprivredna zadruga Županja na k.č. br. 455/1 k.o. Cerna   

 

9 

Odluka o izboru Mandatne komisije 

 
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća općine Cerna 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća općine Cerna 

 
Zaključak (prihvaća se izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine cerna s imenima 

13 izabranih članova)  

 

12 

Odluka o općinskim porezima 

 
Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.  

 
Zaključak o razmatranju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Cerna za I-VI 2017. godinu   

 

16 

Odluka o donošenju Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Cerna za 2018. godinu   

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava civilne zaštite za 2017. godinu Općine Cerna  

 

17 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Cerna za 2017. godinu 
 

Izmjene Programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   
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Kazalo za 2017. godinu 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2017. god.  

 
Izmjene Programa javnih potreba udruga gradana za 2017. god.  

 
Izmjene Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. godinu  

 
Izmjene Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

 
Izmjene Programa potpore poljoprivredi na području Općine cerna u 2017. godini  

 
Izmjene Programa socijalne skrbi za 2017.g. 

 
Odluka o izmjenama odluke o općinskim porezima 

 
Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2018. godinu  

 
Plan razvojnih programa Općine Cerna za 2018.-2020. godine 

 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 
Program javnih potreba u kulturi za 2018. god. 

 
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

 
Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2018. godinu  

 
Program potpora poljoprivredi na području Općine Cerna u 2018. godini 

 
Program socijalne skrbi za 2018.g. 

 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 

 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 
Proračun Općine Cerna za 2018. i Projekcija za 2019-2020. godinu  

 
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na području Općine Cerna 

za 2017.-2020. godinu  

 

OPĆINA CERNA  
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini  

 
Zaključak o podnošenju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Cerna za I-XII 2016. godinu     
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

5 

Odluka o prihvaćanju darovanja lovačkog doma Općini Gradište od strane lovačke udruge "Fazan" Gradište  

Odluka o prodaji k.č. 3454/5, površine 3.363 m2, k.o. Gradište, u poslovnoj zoni "Ambaine" Gradište  

Odluka o produžetku roka za izgradnju poslovnog pogona za preradu drva tvrtki "ŠPURGA" d.o.o., Ambarine bb iz 
Gradišta, u poslovnoj zoni "Ambarine" u Gradištu  

Odluka o provedbi ulaganja "Rekonstrukcija - dogradnja, nadogradnja i prenamjena postojeće zgrade Društvenog doma 

u Centar za djecu, odrasle i umirovljenike te dogradnja ulaza na obiteljskoj kući"   

Odluka o provedbi ulaganja "Rekonstrukcija dijelova cestovnog pojasa Trga hrvatskih velikana, Gradište (pješačkih 
ploha, zelenil, parkirlišta i biciklističke staze)"  

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. 

godine  

Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.017.-31.12.2016. godine  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu za područje Općine Gradište   

Zaključak (o usvajanju dvaju izvješća)  
 

 

9 

Odluka o izboru Mandatne komisije 

 
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

 
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
Zaključak (Prihvaća se izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Gradište i imenima 13 

izabranih članova Općinskog vijeća)  

 

12 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2017. godinu 

 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  

 
Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe 

 
Odluka o izboru Odbora za Proračun i financije 

 
Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 
Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Općine Gradište od 2017. do 2022. godine   

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  

Odluka o usvajanju izvjšća načelnika Općine Gradište za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.  

 

16 

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka od 01.06.-
31.12.2017.   

Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Gradište  

 

22 

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Gradište u 2017. godini  

 
Godišnji plan davanja koncesija Općine Gradište za 2018. godinu  

 
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Gradište za 2018. godinu  

II izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu   
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Kazalo za 2017. godinu 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 
 

Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu  

 
Izmjene Programa javnih potreba za udruge u 2017. godini 

 
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne 
naknade u Općini Gradište za 2017. godinu   

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2018. godinu 

 
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Općine Gradište  

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka za 2018. godinu  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  
 

Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu  
 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju za 2018. g.  

Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu  
 

Program javnih potreba za udruge u 2018. godini  
 

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u 

Općini Gradište za 2018. godinu  

Proračun Općine Gradište za 2018. godinu i Projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godine  

 

OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

11 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 
 

13 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 
 

15 

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća Općine Gradište 

 
 

16 

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa idugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01.01. - 31.12.2016 godine  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

10 

Izmjene i dopune Proračuna za 2017.  

 
Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 

 
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
Odluka o izboru Odbora za Statut i poslovnik 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu jednokratnih naknada iz socijalnog programa  

Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu studentskih potpora 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za postupke javne nabave 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
Odluka o izboru Povjerenstva za provedbu postupka prodaje zemljišta u gospodarskoj zoni  

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 
 

Odluka o izboru predstavnika Općinskog vijeća Općine Ivankovo za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH  

Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 

 
Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo 

 

 

13 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016.g.  

 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2017.g. 

 

 

14 

Ispravak Odluke o općinskim porezima Općine Ivankovo 

 
Odluka o Programu mjera i provedbenom planu suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(arhropod) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Ivankovo za 2017.   

Odluka o provedbi jednostavnih nabava 

 
Odluka o provedbi mjere sustavne i preventivne deratizacije na području Općine Ivankovo u 2017.   

 

22 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Ivankovo za 2018. godinu  

 
Odluka o osnivanju komunalnog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću 

 
Proračun za 2018.  

 

 

23 

II. izmjene i dopune Proračuna za 2017.g. 
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

10 

Odluka (o imenovanju Upravnog vijeća predškolske ustanove "Radosno djetinjstvo" Ivankovo)  

 

14 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Ivankovo  

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ivankovo 

 
Odluka o prestanku važenja Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ivankovo u "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj 
Općine Ivankovo"  

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Ivankovo 

 
Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Općini Ivankovo 
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA JARMINA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Plan vježbi civilne zaštite za 2017. godinu 

 
Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Jarmina u 2016. godini  

 
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine 
Jarmina za 2017. godinu   

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika 

 
Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor   

Odluka o sufinanciranju dijela troškova smještaja djece iz Jarmine u dječjim vrtićima izvan sjedišta Općine   

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovnitihučenika srednjih škola s područja Općine Jarmina u razdoblju od 

siječnja do lipnja 2017.   

Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva  

 
Zaključak o prihvaćanju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama, dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Jarmina za 2017. godinu  

 

3 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinancirnju dijela troškova smještaja djece iz Jarmine u dječjim vrtićima 

izvan sjedišt Općine  

 

5 

Odluka o dodjeli stipendija za studente u akademskoj godini 2016./2017. 

 

 

6 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu  
 

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2016. godinu   

 

7 

Izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Dječji vrtić sa tri dječje skupine i upravom)  

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jarmina za 2017. godinu  

 
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Jarmina 2016.-2020.godine 

 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

 
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

 
Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Jarmina za 2016. godinu)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa financiranja političkih stranaka i vjerskih 

zajednica Općine Jarmina u  2016. godini)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 

godini)  

Zaključak (usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu)  

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2016. godini) 

 

 

Zaključak (usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Socijalnog programa za 2016. godinu)  
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Kazalo za 2017. godinu 

 

9 

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine 
Jarmina  

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za zaštitu od požara 

 
Odluka o izboru Mandatne komisije 

 
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o izboru povjerenstva za provođenje javnih natječaja  

 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o općinskim porezima Općine Jarmina 

 
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanju suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno 

za 2017. godinu   

Plan zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2017. godini  
 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave  

 

 

10 

Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike 1.-4- razreda Osnovne škole "Matija Gubec" iz Jarmine za 
2017. godinu   

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupčjenih u Općinskom vijeću Općine Jarmina   

Odluka o sufinanciranju troškova poljoprivredne proizvodnje bijelog luka-češnjaka i sadnju trajnih i višegodišnjih 
nasada u voćarstvu  

Odluka o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Jarmina 

 
Odluka o visini naknade za rad zamjenika načelnika Općine Jarmina 

 

 

12 

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu   

 

15 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu  

 

 

21 

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu  
 

Odluka o financiranja vjerskih zajednica Općine Jarmina za 2018. godinu 

 
Odluka o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Općini Jarmina  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jarmina za 2018. godinu  
 

Odluka o općinskim porezima Općine Jarmina 

 
Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor   

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Jarmina za 2018. godinu za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jarmina  

Odluka o sufinanciranju dijela troškova smještaja djece iz Jarmine u dječjim vrtićima izvan sjedišta Općine  

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Jarmina u razdoblju od 

siječnja do lipnja 2018.  

Odluka o visini naknade vijećnicima  Općinskog vijeća Općine Jarmina i predsjednicima radnih tijela koji nisu članovi 
Općinskog vijeća  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini 
 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  

Program utroška sredstava od prihoda od  prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

Proračun Općine Jarmina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu  

 

 

23 

Socijalni program Općine Jarmina za 2018. godinu  

  

OPĆINA JARMINA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Jarmina 

 
 

2 

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

 
 

6 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jarmina za 2017. godinu  

 
 

7 

Izvješće o izvršenju Programa financiranja političkih stranaka i vjerskih zajednica Općine Jarmina u 2016. godini   

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini  

 Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2016. godinu   

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH u 2016. godini   

Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2016.godinu 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina za 2016. godinu  

 Odluka o utvrđivanju naknade za rad mentora koji prate rad osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa  

 

11 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 
 

12 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 
 

15 

Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Jarmina  

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jarmina za 2017. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovas 

 
Odluka o usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas 

 
Odluka o usvajanju Izvješća o fakturiranoj naknadi za razvoj te utrošku sredstava iste u 2016. godini  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Lovas u 2016. godini  

Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Lovas 

za 2016. godinu   

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2016. 

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 31. prosinca 2016. godine   

Odluka o usvajanju polugodišnjeg  Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Lovas za razdoblje od 01. srpnja – 31. 

prosinca 2016. godine  

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Lovas za razdoblje do 2020. godine 
 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu  

 

5 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovas za 2016. godinu  
 

 

6 

Odluka o osnivanju ustanove - Razvojne agencije TINTL  

 
Odluka o pokretanju Programa javnih radova u Općini Lovas 

 
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovas  

 

8 

Izmjene i dopune Plan razvojnih programa Općine Lovas za razdoblje 2017. do 2019. godine  

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas 2016. godinu 

 
Prve izmjene i dopune Proračna Općine Lovas za 2017. godinu  

 

 

9 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovas 

 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje Općine Lovas  

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije Općine Lovas  

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općine Lovas  

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovas 
 

 

11 

Odluka o formiranju Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode 

 
Odluka o formiranju Odbora za dodjelu javnih priznanja 

 
Odluka o formiranju Odbora za turzam, poljoprivredu i ruralni razvitak 

 
Odluka o općinskim porezima Općine Lovas 

 
Odluka o prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Lovas 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o sufinanciranju naknade vlasnicima za osnivanje prava služnosti za projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda Općine Lovas za područje naselja Lovas i Opatovac"  

 

13 

Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 
Odluka o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2017./2018.  

 
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Lovas za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine  

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 

 

 

16 

Druge izmjene i dopune proračuna Općine Lovas za 2017. godinu  

 
Odluka o potpisivanju Aneksa Ugovora o kupoprodaji br. 01/12 koji govori o rokovima  

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine 

Lovas za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine   

Odluka o usvajanju Izvješća o aktivnostima na Projektau "Zaželi - Program zapošljavanja žena"   

Odluka o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas  
 

 

21 

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Lovas za 2017. godinu  

 
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Lovas za 2018. godinu  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Lovas 
 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lovas za 2018. godinu  

 
Odluka o prihvaćanju ponude Plinare Istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci za kupnju plinske mreže u vlasništvu Općine 

Lovas  

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te 
divljim životinjama  

Operativni program zimskog održavanja lokalnih cesta u sezoni 2017./2018. na području Općine Lovas  

Plan razvojnih programa Općine Lovas za razdoblje 2018. do 2020. godine 
 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

 
Program javnih potreba športskih udruga za 2018. godinu  

 
Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu  

 
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini 

 
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  

Proračun Općine Lovas za 2018. godinu i Projekcije proračunske potrošnje za 2019. i 2020. godinu   

 

23 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području  Općine Lovas  

 

OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Lovas u 2016. godini  

Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u  2016. godini  

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine   



 „KAZALO ZA 2017.“ Stranica 43     

Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o imenovanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovas 

 
Odluka o potvrđivanju zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog društva Lovas 

 
Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Lovas za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2016. godine  

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Lovas 
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Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lovas  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

3 

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Markušica za 2017. godinu 

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017.g. 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna izvršenja proračuna Općine Markušica za razdoblje od 01.01.2016. do 
31.12.2016. godine 

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Markušica 2017-2019  

Program socijalne skrbi za 2017.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika u 2016.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica 

za 2016.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2016 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini 

Markušica za 2016.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2016.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za ozakonjenje 

nezakonito izgrađenih zgrada 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2016.g. 

9 

Rješenje o izboru drugog podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Markušica 

Rješenje o izboru Mandatne komisije 

Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Markušica 

Rješenje o izboru prvog podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Markušica 

Rješenje o verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine Markušica 

11 

1. izmjene i dopune Program-a održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica u 2017

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2017.g. 

I. izmjene Program-a gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

I. izmjene Program-a socijalne skrbi za 2017.g.  

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, radnih tijela i drugim osobama koje bira ili 
imenuje Općinsko vijeće ili Načelnik 

Odluka o porezima Općine Markušica 

Program održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica u 2017 

Rješenje o imenovanju članova radnih tijela i predstavnika Općinskog vijeća Općine Markušica  

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.g. 

13 

1. izmjene Plan-a razvojnih programa2017-2019. godine 
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Kazalo za 2017. godinu 

2. izmjene i dopune Program-a održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica u 2017  

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2017. g. 
 

Odluka o izmjeni Odluke o plaći za općinskog načelnika i zamjenika načelnika  

 
Odluka o izmjeni Odluke utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika   

Odluka o potpisivanju Ugovora o ustanovljenju prava služnosti postavljanja i održavanja DV i KB 10(20) kV Gaboš-
Karadžićevo  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika za period od 01.01. do 30.06.2017.g.  

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017.g.  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna izvršenja proračuna Općine Markušica za razdoblje od 01.01.2017. do 
30.06.2017. Godine  

 

18 

2. izmjene Plan-a razvojnih programa 2017-2019. godine  
 

2. izmjene Program-a gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

3. izmjene i dopune Program-a održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica u 2017  

3. izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2017.g. 
 

Financijski plan Proračuna Općine Markušica za razdoblje 2019.-2020.g. 

 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Markušica za 2018. godinu  

 
Odluka o porezima Općine Markušica 

 
Plan razvojnih programa 2018-2020. godine 

 
Proračun Općine Markušica za 2018.godinu  
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Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 
Program održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica 2018 

 
Program Socijalne skrbi za 2018.g. 

 
Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje , zakupa , dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. godini  

 

OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Markušica za 2016. godinu 

 
Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu  

 
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Markušica za 2016. godinu  

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Markušica za 2016. godinu   

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica za 2016  

Izvještaj o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2016.g. 
 

Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesija za ribnjake u 2016. godini   

Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u 2016. godini  
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Kazalo za 2017. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini   

Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Markušica za 2017.  
 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica 

 

 

11 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Markušica za 2016. godinu   

 

12 

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Markušica i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova 

Stožera civilne zaštite  

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Markušica  

 

 

13 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za period od 01.01. do 30.06.2017. Godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

9 

Odluka o izboru Mandatne komisije 

 
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

 
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Negoslavci 

 
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Negoslavci 

 

 

14 

Odluka o izbršenju proračuna Općine Negoslavci od I - Vi 2017. godine 

 
Odluka o porezima Općine Negoslavci 
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Odluka o donošenju Proračuna Općine Negoslavci za 2018. godinu i Projekciji proračuna za 2019. i 2020. godinu   

Odluka o donošenju rebalansa Proračuna Općine Negoslavci za 2017. godinu 

 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2018. godinu  

  

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

10 

Odluka o osnivanju i sastavu Stožera civilne zaštite  

  

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI MANDATNE KOMISIJE 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

9 

Izvještaj o verifikaciji mandata  
  

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

9 

Odluka o početku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika 
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nijemci  

 
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi KLASA: 026-03/01-01/170; URBROJ: 2188/17-01-

01/170 od 21.12.2001.g.  

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Nijemci za 

četverogodišnje razdoblje 2016-2020.g.  

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nijemci putem prikupljanja pisanih 

ponuda   

Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nijemci za 

2017. godinu za mandate 2013-2017.g. I dio    

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. g.  
 

Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja "izgradnja javne zgrade - predškolska ustanova dj. vrtića sa 
pratećim sadržajima i uređenjem okoliša" unutar Mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020-  

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci za razdoblje 2017-2020  

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja usluge Eko Flor plus d.o.o. za 2016.g.    

Zaključak o usvajanju Teksta Javnog natječaja Program potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Nijemci za razdoblje 2017-2020   

 

4 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nijemci za 2016. g. 

 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.  

Javni natječaj Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci za razdoblje 2017 - 2020   

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci (Pročišćeni tekst)  

Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2017.g. 

 
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.  

 
Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g.  

 
Prve izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2017. g.  

 
Prve izmjene Natječaja iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci za razdoblje 
2017 - 2020  

Prve izmjene Ptograma potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci za razdoblje 2017 - 2020   

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu   

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika od 01.07. do 31. 12.2016.g.  

 

6 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Općine Nijemci i izradi izmjena i dopuna odluke o donošenju Urbanističkog plana naselja Nijemci i izradi  

Odluka o općinskim porezima Općine Nijemci 

 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Nijemci  

 

 

10 

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 

 
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

 
Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o izboru Odbora za proračun i financije 

 
Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 

 
Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 

 
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama KLASA: 023-01/09-
01/09 od 16. rujna 2009. godine  

Odluka o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina po provedenom natječaju 

KLASA: 940-01/17-01/02 URBROJ: 2188/0601-17-2 od 21.2.2017.g. za k.č.br. 372 k.o. D.N. Selo i k.č.br. 347 k.o. 

Nijemci  

Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nijemci putem 
prikupljanja pisanih ponuda  

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

za 2017. godinu za razdoblje lipanj-prosinac 2017.g. II dio  

Ponovljeni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nijemci 

 

 

12 

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2017.g. 
 

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017.g. 

 
Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g.   

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nijemci za 2017. g.  
 

II. Odluka o umanjenju početne cijene za prodaju službenih vozila u vlasništvu Općine Nijemci  

Odluka (Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Nijemci za razdoblje 2017. – 2023. godine)  

Odluka o izmjenama Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva 
 

Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za proračun i financije 

 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2017. g.  

 
Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.   

Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017.g. 

 
Prve izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2017. g.   

Zaključak o prihvaćanju Izvješča Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata vijećnika Zlatka Čosića zbog podnesene 

ostavke i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika  

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješča i poslovanja Općine Nijemci za 2016. godinu   

 

16 

Druge izmjene Otvorenog javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci na 
području Općine Nijemci  

Druge izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2017. 

g.   

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Nijemci KLASA: 550-01/14-
01/03 od 12. travnja 2014. godine  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Nijemci   

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Općinskim porezima Općine Nijemci  
 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2017. godinu  

 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.  

 
Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2018.g. 

 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2018. g.   

Program javnih potreba u sportu za 2018.g 

 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g.  
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Kazalo za 2017. godinu 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.g. 

 
Proračun Općine Nijemci za 2018. i projekcije Proračuna za 2019.-2020. g. 

 
Treće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g.  

 
Zaključak o usvajanju Plana davanja koncesija za 2018. godinu  

 
Zaključak o usvajanju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Nijemci za razdoblje 
od 2018. do 2020. godine  

 

18 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Nijemci u 2017.g. 
 

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Nijemci za 2018. - 
2020.g.   

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3345 k.o. Nijemci (bivša 1555/3)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3346 k.o. Nijemci (bivša 1555/4)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3349 k.o. Nijemci (bivša 1555/5)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3350 k.o. Nijemci (bivša 1555/6)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3352 k.o. Nijemci (bivša 1555/15)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3353 k.o. Nijemci (bivša 1555/7)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3354 k.o. Nijemci (bivša 1555/8)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3355 k.o. Nijemci (bivša 1555/14)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3356 k.o. Nijemci (bivša 1555/13)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3357 k.o. Nijemci (bivša 1555/9)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3358 k.o. Nijemci (bivša 1555/10)  

Odluka o priznavanju prava vlasništva na novonastaloj k.č.br. 3359 k.o. Nijemci (bivša 1555/12)  

 

OPĆINA NIJEMCI 
ATKI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 
2 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nijemci za 2016. godinu  

 
 

4 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g. 

 
 

12 
Izvješće o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Općine Nijemci za razdoblje od 01. siječnja 

2017. g. do 30. lipnja 2017. g.  

 
16 

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nijemci  

  

OPĆINA NIJEMCI 
ATKI MANDATNOG POVJERENSTVA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

12 
Izvješće o prestanku mandata vijećnika Zlatka Čosića zbog podnesene ostavke i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika/ce vijećnika  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

9 

Rješenje o izboru mandatnog povjerenstva 

 Rješenje o izboru povjerenstva za izbor i imenovanje 

 Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

 Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

 
 

11 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Nuštar za 2016. godinu   

Odluka o III izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nuštar 

 Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora tvrtke "Monosterium" d.o.o. Nuštar   

Odluka o izboru Odbora za proračun i financije Općine Nuštar 

 Odluka o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove "Vrtuljak" o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do 

31. prosinca 2016. godine  

Odluka o pristupanju Općine Nuštar Udruzi općina u Republici Hrvatskoj  

 Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Nuštar  

 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  

 Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Nuštar za razdoblje od 01. srpnja do 31. 

prosinca 2016. godine   

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Nuštar za razdoblje od 2015 do 2020. godine   

Rješenje o izboru drugog podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 
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Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  

Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar 

 Odluka o plaćanju režijskih troškova za nogometne klubove NK Nosteria Nuštar i NK Mladost Cerić  

Odluka o preimenovanju ulice u općini Nušar u naselju Nuštar 

 Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za redovito financiranje političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Nuštar izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar  

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar  

Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoa i obrazovanja rane i predškolske dobi   

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

30. lipnja 2017. godine   
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Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u 2016. godini u Općini Nuštar  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u 2016. godini u Općini Nuštar  

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2016. godini   

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove VRTULJAK u Nuštru  

 

16 

Odluka o imenovanju članova u Odbor za izradu spomenika braniteljima 

 Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Nuštar  

 



 „KAZALO ZA 2017.“ Stranica 52     

Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2017/2018 

 Odluka o uvođenju led rasvjete u Općini Nuštar  
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Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2017. godinu  

 Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2018. godinu   

Izmjene i dopune Proračuna općine Nuštar za 2017. g. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu  

 Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća Općine Nuštar 

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2018. godinu  

 Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar 

 Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2018. godinu za redovito financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar  

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

2018. godini  

Odlukao financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 

 Plan rasporeda financijskih sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine  

Program avnih potreba u športu na području Općine Nuštar u 2018. godini 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar u 2018. godini 

 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

 Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu   

Proračun Općine Nuštar za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu  

 Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za period 2018. do 2021. godine  

Socijalni plan Općine Nuštar za 2018. godinu  

  

OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Nuštar 

 
 

6 

Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Nuštar 

 Plan vježbi civilne zaštite u 2017. godini  

 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Nuštar 
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Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  
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Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstevnom upravnom odjelu Općine Nuštar   
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆE 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Privlaka koje se mogu obavljati na temelju ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova  

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

 Odluka o osnivanju vlastitog pogona 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01. srpnja 2016. godine 

do 31. prosinca 2016. godine  

 

7 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2016. godinu  

 Odluka (usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za 2016. 

godinu)  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Privlaka za izgradnju društveno kulturnog centra  - 

Doma kulture s pripadajućim sadržajima  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Privlaka za izgradnju građevine društveno kulturnog 

sadržaja  - Kulturni centar Narodne knjižnice i čitaonice  

Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Privlaka 
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Odluka o imenovanju Mandatne komisije 

 Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 
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Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s nezavisne liste, 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Privlaka za 2017. godinu  

Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 

 Odluka o imenovanju Odbora za hrvatske branitelje 

 Odluka o imenovanju Odbora za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Privlaka  

Odluka o imenovanju Odbora za sport i kulturu 

 Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima 

 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Privlaka 
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I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 
2017. godinu   

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Privlaka za 2017. godinu   

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2017. godinu   

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2017. godinu  

 Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Privlaka  

Odluka o novčanoj pomoći i za novorođeno dijete u obitelji 
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Kazalo za 2017. godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje 01. siječnja 2017. - 30. lipnja 2017. godine  
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Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Privlaka u 2017.g. 

 Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Privlaka za 2018. 

- 2020.g.   

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2018. godinu 

 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesaza sustav civilne zaštite u Općini Privlaka  

Odluka o općinskim porezima Općine Privlaka 

 Odluka o Proračunu Općine Privlaka za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu  

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine 

Privlaka  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s nezavisne liste, zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Privlaka za 2018. godinu  

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2018. godinu 

 Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2018. godinu  

Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

 Program javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2018. godinu  

 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

 Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 
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II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

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

2017. godinu  

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Privlaka za 2017. godinu  

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2017. godinu  

II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini  

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2017. godinu  

 Odluka o kupnji zemljišta za izgradnju parkirališta za potrebe groblja 

 Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Privlaka   

Zaključak o usvajanju Plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Privlaka za 2018. godinu   

Plan i program rada Vlastitog pogona Općine Privlaka za 2018. godinu  

  

OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka   

Plan prijma u službu u Općinu Privlaka  

 Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona  

 
 

3 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika 

 
 

7 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za 2016. godinu  
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Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Privlaka i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova 
Stožera civilne zaštite Općine Privlaka  
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OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 
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Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci za 2016. godinu  

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci za 2017. godinu   

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stari Jankovci za 2017. godinu   

 

3 

Izmjena i dopuna Odluke  

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

Odluka o imenovanju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Stari Jankovci  

Odluka o kandidiranju projekta Općine Stari Jankovci pod nazivom "Dom kulture Novi Jankovci - II. skupine", na 

natječaj iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 07., podmjera 7.4. tip 

operacije 7.4.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"  

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Stari Jankovci 

 Odluka o razrješenju predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Stari Jankovci  

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stari Jankovci  
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Izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu   

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu u 2016. godini u Općini Stari Jankovci  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu u 2016. godini u Općini Stari Jankovci  

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2016. godinu   

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2016. godini   

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Stari Jankovci 2016. godine s projekcijom 2017-2018. godine  

Izvršenje Plana utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini  

 
Odluka (prihvaća se  Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Stari Jankovci  Dragana Sudarević za 2016. godinu)  

Odluka (prihvaća se  izvršenje Financijskog plana trgovačkog društva Eko Jankovci, d.o.o. Stari Jankovci za 2016. 

godinu)  

Odluka (prihvaća se izvršenje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“ iz Starih Jankovaca za 2016. 

godinu)  

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Stari Jankovci  

Odluka o općinskim porezima Općine Stari Jankovci 

 Odluka o osnivanju Razvojne agencije TINTL 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za 2016. godinu  

 Odluka o rasporedu viška sredstava prenesenih u Proračun Općine za 2017. godinu   

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Općine Stari Jankovci za 2017. godinu   

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016. godine  

Plan razvojnih programa Općine Stari Jankovci za razdoblje 2017 - 2019. godine 
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Kazalo za 2017. godinu 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  
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Odluka o imenovanju Mandatne komisije 

 Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 

 Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća 

 Odluka o imenovanju prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća  

 Zaključak (Prihvaća se izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci i 
imenima 13 izabranih vijećnika.)  
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Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 

 Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja 

 Odluka o imenovanju Odbora za komunalnu djelatnost 

 Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredno zemljište 

 Odluka o imenovanju Odbora za procjenu štete od divljači 

 Odluka o imenovanju Odbora za procjenu štete od elementarne nepogode i nadzor poljskih puteva  

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora gospodarstvenicima i poljoprivrednicima  

Odluka o imenovanju Povjerenstva za potpore Udrugama  

 Odluka o imenovanju Povjernstva za zaštitu potrošača 

 Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća 

 Odluka o imenovanju Uprave groblja 

 Odluka o imenovanju Uredništva općinskog glasila "Klas" 

 Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Stari Jankovci  

 

12 

Izmjena Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegovih zamjenika  

Izmjena Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stari Jankovci za 2017. godinu za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stari Jankovci  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  

 Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Obrazloženje uz izvršenje Proračuna od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.godine 

 Odluka (Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“, Stari Jankovci za 

upošljavanje jedne odgajateljice na 8 mjeseci - puno radno vrijeme, te upošljavanja jedne odgajateljice na 4 satno radno 
vrijeme za predškolu)  

Odluka (Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za polugodišnje razdoblje od 01.01.-30.06.2017. (siječanj – 

lipanj))  

Odluka (Prihvaća se polugodišnje izvršenje za razdoblje od 01.01.-30-06.2017. godine Financijskog plana dječjeg vrtića 

„Krijesnica Jankovci“, Stari Jankovci)  

Odluka o imenovanju  

 Odluka o kandidiranju projekta Općine Stari Jankovci pod nazivom "IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine", na natječaj iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 07., podmjera 

7.1. tip operacije 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranjeplanova za razvoj jedinica lokalne samouprave"  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2017. - 30.06.2017. godine  

Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti za područje Općine Stari Jankovci  

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Stari Jankovci za razdoblje 2017 - 2020. godine   

 

13 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka  

 Odluka o prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Stari Jankovci 

 Odluka o utvrđivanju početne cijene za prodaju plinske mreže Općine Stari Jankovci  
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Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci za 2017. godinu  

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci za 2018. godinu   

Izmjena i dopuna Plana utroška sredstava šumskog doprinosa 

 Izmjena Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegovih zamjenika  

Izmjena Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stari Jankovci za 2017. godinu za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stari Jankovci  

Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Općine Stari Jankovci u 2017. godini   

Izmjena Socijalnog plana Općine Stari Jankovci za 2017. godinu 

 Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture z 2017. godini  

 Odluka (Direktoru trgovačkog društva „Eko Jankovci“, d.o.o. Stari Jankovci koeficijent za plaću iznosi 1,5 a je osnovica 
ista kao državnim službenicima i namještenicima, koju donosi Vlada RH,  uz pravo na povećanje od 0,5% za svaku 

ostvarenu godinu radnog staža)  

Odluka (Prihvaća se Plan rada Savjeta mladih Općine Stari Jankovci Općine Stari Jankovci KLASA: 006-05/17-

01/01;URBROJ: 2188/10-01-18-17-12, od 16. listopada 2017. godine=  

Odluka nagrađivanje građana u 2018. godini  

 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića "Krijesnica Jankovci" Stari Jankovci za 2018. godinu i 

projekcije plana za 2019. i 2020. godinu   

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Savjeta mladih Općine Stari Jankovci za 2018. godinu   

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana za Eko Jankovci, d.o.o. Stari Jankovci za 2018. godinu   

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena financijskog plana za Eko Jankovci d.o.o. Stari Jankovci za 2017. 

godinu   

Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 

 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Stari Jankovci 

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Jankovci za 2018. godinu  

 Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari 

Jankovci  

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stari Jankovci za 2018. godinu za redovito financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stari Jankovci  

Odluka o suvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017. godine  

Odluka o usklađenju plaća u dječjem vrtiću "Krijesnica Jankovci", Stari Jankovci sa Uredbom  

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1. 2018. - 31.12. 2018. godine   

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

2018. godini   

Plan rasporeda financijskih sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine  

Plan utroška sredstava šumskog doprinosa 

 Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  

 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu   

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 Program javnih potreba u kulturi Općine Stari Jankovci u 2018. godini 

 Program javnih potreba u sportu na području Općine Stari Jankovci u 2018. godini  
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Kazalo za 2017. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godinu 

 Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava Civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci za period 2018. do 2021. 

godine  

Socijalni plan Općine Stari Jankovci za 2018. godinu  

  

OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Odluka o pripremi i provođenju stožerno-zapovjedne vježbe Stožera civilne zaštite Općine Stari Jankovci  

 

8 

I izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu  

 
 

10 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Stari Jankovci 

 
 

12 

Odluka 

 
 

15 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona u Novim Jankovcima  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA STARI MIKANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

6 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarednja otpadom na području Općine Stari Mikanovci 

za 2016. godinu   

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2016. godinu   

 

10 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu  

 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci 

 Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

 Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci 

 
 

13 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Stari Mikanovci  

Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci 

 Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu   

 

15 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu  

 Zaklučak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove "Vedri dani" Stari 

Mikanovci  

 

19 

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu 

 Proračun Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu   

 

21 

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

10 

Rješenje o imenovanju I potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 

 Rješenje o imenovanju II potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 

 Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Štitar  

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Štitar  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Štitar  

 

11 

Godišnji obračun Proračuna za 2016. godinu Općine Štitar 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Štitar  

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Štitar   

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Štitar  

 

13 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Štitar  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Štitar za 2017. godinu  

 Odluka o nerazvrstanim cestama  

 Odluka o osnivanju odbora za poljoprivredu 

 Odluka o osnivanju Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Štitar 

 Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 Odluka o socijalnoj skrbi 

 Proračun Općine Štitar za 2017. i projekcija za 2018.-2019. godinu  

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Štitar   

 

14 

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2017. godini   

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Štitar za 2017.  

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2017. godine   

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2017. godini  

 Program održavanja mjesnog groblja za 2017. godinu  

 Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. godinu  

 Program socijalne skrbi za 2017.g. 

 Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2017.g. 

 
 

16 

Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe 

 
 

22 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2017.  godine   

Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2017. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka  o financiranju političkih stranaka za 2017. 

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Štitar za 2018. godinu 

 Odluka o produženju obavljanja poslova dimnjačarske službe na području Općine Štitar  

Plan razvojnih programa Općine Štitar  za razdoblje 2018.-2020.godine 

 Proračun Općine Štitar za 2018. i projekcija za 2019. -2020. godinu  

  

OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

10 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 
 

11 

Odluka o izvršavanju redovnih i nužnih izdataka 

 
 

14 

Plan prijma u službu za 2017. godinu  
  

OPĆINA ŠTITAR 
AKTI POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Odluka o privremenom financiranju Općine Štitar za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine  

 

5 

Izmjene i dopune Odluke o privremenom financiranju Općine Štitar za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. 
godine  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Strategija razvoja Općine za razdoblje 2016. - 2020. 

 Odluka (Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2016. 

godinu)  

Odluka (Usvaja se izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje od 01.07. – 31.12.2016. 

godine)  

Odluka (Usvaja se Strategija razvoja Općine Tompojevci za razdoblje 2016.-2020. godine)  

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tompojevci unutar mjere 07 "Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020   

Odluka o osnivanju razvojne agencije TINTL 

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

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu   

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Općine 

Tompojevci za 2016.god.   

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2016. 
god.  

Odluka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Tompojevci u 2016.godini  

 

9 

Odluka o davanju koncesije za javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Tompojevci  evidencijski broj: K-1/2017.  

Odluka o izboru Mandatne komisije 

 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tompojevci 

 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Tompojevci 

 
 

11 

Strategija razvoja Općine Tompojevci za razdoblje od 2015. do 2020. godine 

 Odluka (Usvaja se izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje od 01.01. – 30.06.2017. 
godine)  

Odluka o izboru Odbora za proračun i financije 

 Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

 Odluka o izmjeni Odluke  

 Odluka o općinskim porezima Općine Tompojevci 

 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci izabranih s 

liste grupe birača za 2017. godinu  

 

14 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu   

 

16 

Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu   

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci  
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Tompojevci u 2017.  

Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasniptvu RH za 2017 god.    

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci za 

2017.godinu  

Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2017. godinu   

Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2017. godinu   

Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu   

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Tompojevci 

 Odluka o novčanoj pomoći za svako novorođeno dijete u obitelji 

 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Tompojevci  

 

20 

Analiza stanja Sustava civilne zaštitne na području Općine Tompojevci u 2017. godini   

Gopdišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Tompojevci za 2018. godinu   

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2018. godinu  

 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci izabranih s 

liste grupe birača za 2018. godinu  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci u 2018.  

Program javnih potreba u kulturi za 2018. god.  

 Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu  

 Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH za 2018 god.  

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci za 2018.godinu   

Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2018. godinu  

 Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu  

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 

 Proračun Općine Tompojevci za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu  

  

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

9 

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Tompojevci 

 
 

11 

Odluka o dodjeli potpore za nabavku školskih knjiga za učenike osnovnih škola s područja Općine Tompojevci za 
školsku 2017/2018. Godinu   

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2017. 

godine  

 

14 
Odluka o provedbi postupka prikupljanja ponuda s ciljem sklapanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti-

održavanje javne rasvjete na području Općine Tompojevci   

 

16 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tompojevci 

  

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci u 2017. godini  

 Zaključak o prihvaćanju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama, dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Tompojevci za 2017. godinu  

Prijedlog Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama, dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Tompojevci za 2017. godinu   

 

3 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2016. godinu   

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu  

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine 
Tompojevci u 2016.godini  

Izvješće o radu Općinskog načelnika u periodu od 01.07. - 31.12.2016. godine 

 Odluka (Potvrđujem imenovanje ANDRIJE BAIĆ iz Tompojevaca Radićeva 34 A  za zapovjednika, a ZDRAVKA 

KRUPA iz Tompojevaca, Radićeva 34 za zamjenika zapovjednika  postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Tompojevci – Središnje vatrogasne postrojbe  izabranog na izbornoj skupštini DVD-a Tompojevci održanoj 25. veljače 
2017.godine)  

Odluka o prihvaćanju Izvješća o popisu financijske imovine, potraživanja, obveza i nematerijalne imovine Općine 

Tompojevci sa stanjem na dan 31.12.2016. godine    

Odluka za otpis i rashod osnovnih sredstava, opreme, sitnog inventara i nenaplativih i zastarjelih potraživanja Općine 
Tompojevci, na dan 31. prosinca 2016. godine   

 

6 

Plan motrenja, čuvnja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara  

Plan vježbi civilne zaštite u 2017. godini  

  

OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

9 

Izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Tompojevci i o imenima izabranih vijećnika  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

4 

Izmjene i dopune Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tordinci  

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

 Odluka o otpisu potraživanja 

 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine 

Tordinci za 2017. godinu   

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada  

 

7 

Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u žetvi 2017. godine za područje Općine Tordinci   

Godišnji obračun Proračuna Općine Tordinci za 2017. godinu 

 Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci u 2017. 

godini   

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

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

 

9 

Odluka o imenovanju Mandatne komisije 

 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Tordinci 

 Odluka o izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tordinci 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

 
 

11 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine Tordinci na korištenje organizacijama 

civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro   

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave  

 Odluka o izboru članova Odbora za Predstavke i pritužbe 

 Odluka o izboru članova Odbora za Proračun i financije 

 Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik  

 Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine Tordinci na korištenje organizacijama 
civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro    

Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci 

 Odluka o plaći Općinskog načelnika 

 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Tordinci  

 

15 

Odluka o grobljima 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Tordinci 

 Odluka o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Tordinci 

 Odluka o visini grobnih naknada 

 
 

23 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tordinci za 2018. godinu  

 Odluka o naknadi zamjenicima općinskog načelnika 

 Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci 

 Odluka o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Općine Tordinci iz prethodnog razdoblja  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tordinci za 2018. 
godinu   

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

 Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2018. godinu  

 Program javnih potreba športskih udruga za 2018. godinu  

 Program javnih potreba udruga u kulturi za 2018. godinu  

 Program održavanja komunalne infrastrukture  

 Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2018.g. 

 Proračun Općine Tordinci za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu  
 

OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

17 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  

 
 

23 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

5 

Odluka (usvaja se zamolba Marijana Filića iz Ilače, Zrinskofrankopanska 3 od 28.12.2016)  

Odluka (žalba na odluku načelnice Općine Tovarnik KLASA: UP/I-552-01/16-01/16; URBROJ: 2188/12-03/01-17-2 od 

12. siječnja 2017. god. se usvaja a predmetna odluka se stavlja van snage)  

Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Tovarnik 2016.-2020. godine 

 
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju kupnje prve nekretnine na području Općine Tovarnik  

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik  

Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača iz proračuna Općine 

Tovarnik za 2017. god. za prvih četiri mjeseca 2017. god.   

Odluka o osnivanju Razvojne agencije TINTL 
 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 
2017. god.   

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišt u vlasništvu RH za 2017. god.   

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Socijalnog programa za 2017. god.  

 
Odluka o raspodjeli rezultata  

 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za rzdoblje 2014-2020  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za rzdoblje 2014-2020  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za rzdoblje 2014-2020  

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za rzdoblje 2014-2020  

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u javnoj upotrebi, nerzvrstana cesta za dio k.č. 1906 k.o. Ilača  

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u javnoj upotrebi, nerzvrstana cesta za dio k.č. 1913 k.o. Ilača  

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u javnoj upotrebi, nerzvrstana cesta za dio k.č. 1942/1 k.o. Ilača  

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarednja otpadom Općine Tovarnik 2010-2018 za 2016. 
godinu   

Odluka o usvajanju izvješća načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016. god.  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik 
za 2016.god. u sklopu kojeg je i program gradnje objekata i uređaja za gospodarenje otpadom  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2016. god.   

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2016-31.12.2016 godine  

Odluka o usvajanju izvješća o radu tvrtke Eko flor plus d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje - pružatelja javne usluge 
prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Tovarnik za 2016. god.   

Odluka o usvajanju izvješća o radu tvrtke Strunje trade d.o.o., Bana Jelačića 11, Privlaka pružatelja javne usluge 

prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Tovarnik za 2016. god.   

Odluka o usvajanju prvih izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017 
godine  

Odluka o usvajanju prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu   

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2017. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017-2019. god.  

 

 

9 

Strategija razvoja Općine Tovarnik 2015. - 2020. 

 
Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja 

 
Odluka o imenovanju Komisije za prigovor i pritužbe 

 
Odluka o imenovanju Komisije za Proračun i financije 

 
Odluka o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 
Odluka o imenovanju Mandatne komisije 

 
Odluka o ispravci Odluke o donošenju Strategije razvoja Općine Tovarnik 

 
Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o izboru prvog potredsjednika Općinskog vijeća 

 
Odluka o usvajanju izvješća Mandatne komisije  

 

 

10 

Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača iz proračuna Općine 

Tovarnik za 2017. god. za lipanj-prosinac 2017. god.   

Odluka o općinskim porezima Općine Tovarnik 
 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Tovarnik 

 
Odluka o sufinanciranju polaznika poslijediplomskih studija 

 
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upoarbi, nerazvrstana cesta za dio k.č. 1910 k.o. Ilača   

Pravilnik o jednostavnoj nabai  

 
Pročišćeni tekst Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Tovarnik 

 

 

13 

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik 

 
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  

Odluka o imenovanju članova u Odbor za branitelje 
 

Odluka o imenovanju članova u Odbor za kulturu 

 
Odluka o imenovanju članova u Odbor za poljoprivredu 

 
Odluka o imenovanju članova u Odbor za socijalna pitanja 

 
Odluka o imenovanju članova u Odbor za šport 

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

Odluka o naknadama vijećnika Općinskog vijća Općine Tovarnik i članova radnih tijela koja imenuju Općinsko vijeće i 

Općinski načelnik  

Odluka o naknadama za rad članova Savjeta mladih Općine Tovarnik 

 
Odluka o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog nalelnika koji svoju 

dužnost obavljaju profesionalno  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017 - 30.06.2017 godine  

Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.god.  

 

20 

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2017. 

 
Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017-2019. god.  

 
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 

2017. god.  
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. god.  

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik 2017. godinu 

 
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Socijalnog programa za 2017. god.  

 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 
Odluka o izmjenama Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2017.   

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2018. godinu  
 

Odluka o Proračunu Općine Tovarnik 2018. godinu i Projekciju Proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 2019.-2020. 
godine 

 

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017. god.   

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu   

Odluka o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku 2017/2018 

 
Odluka o usvajanju drugih   izmjena i dopuna Programa  gradnje objekata i  uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu  

Odluka o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u sportu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 2018. god.  

Odluka o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu   

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništva na području 

posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik u 2018.  

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za 2018. god.   

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu   

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2018. godinu  

Odluka o usvajanju Socijalnog programa za 2018. god. 

 
Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2018. godinu  

 
Plan razvojnih programa Općine Tovarnik 2018-2020 godine 

 
Program poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 2018. god.  

Program potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2018.  

 
Rješenje o početku mandata 

 
Rješenje o početku mirovanja mandata  

 
Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period od 2018.-2021. godine  

 

OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Plan prijma u službu u Općinu Tovarnik za 2017. godinu  

 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine 

Tovarnik za 2017. godinu   

 

5 

Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općinu Tovarnik za 2017. godinu  
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Kazalo za 2017. godinu 

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2016. god.  

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2016. godinu u 
sklopu kojega je i program gradnje objekata i uređaja za gospodarenje otpadom za 2016.  

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2016. godinu  

Izvješće o radu za razdoblje 01. srpnja  do 31.prosinc 2016.g. 

 
 

8 

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik  

 

10 

Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tovarnik 

 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i 

namještenika Općine Tovarnik  

 

12 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Tovanik 

 
 

13 

Izvješće o radu za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2017.g. 

 
 

15 

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tovarnik 

  

OPĆINA TOVARNIK 
AKTI MANDATNE KOMISIJE 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

9 

Izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Tovarnik održanim dana 21.05.2017.god. i o imenima 

izabranih vijećnika  

 

20 

Izvješće Mandatne komisije  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

2 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

 Odluka o općinskim porezima Općine Trpinja 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu   

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu  

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 2016. godini   

Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Trpinja za razdoblje od VII.-XII. mjeseca 2016. godine  

 

10 

Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić "Liliput-Trpinja" za pedagošku 2017./ 2018. godinu   

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I.-XII. mjesec 2016. godine  

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

 Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 Odluka o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini k.č.br.338/2 u k.o. Bršadin 

 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Trpinja prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godinu   

Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Trpinja u Skupštini Udruge "Zajedničko vijeće općina Vukovar"  

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

 Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

 Zaključak (Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima i rezultatima izbora za Općinsko vijeće 

Općine Trpinja i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Trpinja)  

 

13 

Odluka (Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „LILIPUT-TRPINJA“ u 

pedagoškoj 2016./2017. godini, sa sadržanim financijskim izvještajem za 2016. godinu)  

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Liliput", Trpinja 

 Odluka o pokretanju postupka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu KRIO d.o.o. Trpinja za 2016. godinu  

 Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Trpinja za razdoblje od I.-VI. mjeseca 2017. godine  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I.-VI. Mjesec 2017. godine  

 

17 

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Trpinja u 2017. godini 

 Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  

Odluka ( Prihvaća se Godišnji plan i program rada te Financijski plan Dječjeg vrtića „LILIPUT – TRPINJA“ (dalje: 

Dječji vrtić) za  pedagošku 2017./2018. godinu  

Odluka o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu   

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja 

za 2017. godinu  

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Trpinja 
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Kazalo za 2017. godinu 

Odluka o izmjenama Plana nabave za 2017. godinu (rebalans 2017.) 

 Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2017. godinu  

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpinja za 2018. godinu 

 Program javnih potreba u kulturi na području Općine Trpinja za 2018. godinu 

 Program javnih potreba u sportu Općine Trpinja za 2018. godinu 

 Program javnih potreba za udruge od posebnog interesa za Općinu Trpinja za 2018. godinu   

Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja za 2018. godinu   

Zaključak o mirovanju mandata općinskog vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice općinskog vijećnika  
 

OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Trpinja za 2017. godinu  

 Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  

 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trpinja 

 
 

2 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 2016. godini   

Odluka (Donosi se Program mjera i Provedbeni plan suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije, od javno zdravstvene važnosti na području Općine Trpinja za 2017. godinu)  

Prijedlog Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Općine Trpinja za 2017. godinu   

 

10 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

  

OPĆINA TRPINJA 
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

10 

Izvješće o provedenim izborima i rezultatima izbora za Općinsko vijeće Općine Trpinja  
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Kazalo za 2017. godinu 

OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

4 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju dijela ceste u ulici J. J. Strossmayera i ceste u 

Voćarskoj ulici u Vođincima  

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Vođinci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i 
članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vođinci za 2017.godinu  

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2016. godinu   

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

 Program javnih potreba sportskih udruga za 2017. godinu  

 Program javnih potreba u kulturi 2017.godinu  

 Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu  

 Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu  

 Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Vođinci za razdoblje 01.07.-31.12.2016. 

godinu   
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Odluka o izboru članova Komisije za inventuru 

 Odluka o izboru članova komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 Odluka o izboru članova Mandatne komisije 

 Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu priznanja i javnih nagrada  

 Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje 

 Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti 

 Odluka o izboru članova Odbora za poljoprivredu 

 Odluka o izboru članova Odbora za procjenu štete od divljači 

 Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb 

 Odluka o izboru članova Odbora za sport i kulturu  

 Odluka o izboru članova Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

 Odluka o izboru članova Povjerenstva za javnu nabavu 

 Odluka o izboru članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine vođinci   

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vođinci  

 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vođinci  

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

Odluka o općinskim porezima 

 Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vođinci za 2016.godinu   

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Vođinci za razdoblje 01.01.-

30.06.2017.godine   
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Odluka o grobljima 

 Odluka o izboru članova Odbora za proračun 

 Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci 
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Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vođinci  

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika 

 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Vođinci za 2017. godinu   

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2017. godinu   

Odluka o visini grobnih naknada 
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I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2017. godinu  

 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Mladost Vođinci 

 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Vođinci 

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vođinci za 2018. godinu  

 Proračun Općine Vođinci za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu  

  

OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

1 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci (kratkoročni plan) za 2017. godinu   

 

14 

Pravilnik o postupku jednostavne nabave 
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OPĆINA VRBANJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu Programa  

 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Ulaganje u komunalnu infrastrukturu i prateće sadržaje 

groblja u naselju soljani  

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Vrbanja 

 Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu  

 Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Vrbanja 

 Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrbanja, elektroinstalacije i 

uređaja na objektima u vlasništvu Općine Vrbanja na temelju pisanog ugovora  

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu  

 Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu   

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2016. godinu   

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2016. godinu   

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu   

 

8 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu Programa  

 Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi na području 
Općine Vrbanja  

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javnih površina na području Općine Vrbanja   

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta 

brze prehrane   

Odluka o usklađivanju Plana zaštite od požara za područje Općine Vrbanja 
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Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbanja 

 Odluka o izboru Komisije za izbori i imenovanje 

 Odluka o izboru Mandatne komisije 

 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbanja 

 Odluka o izboru prvog potredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbanja 
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Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Vrbanja 

 Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja  

Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja  

Odluka o izboru Komisije za Proračun i financije 

 Odluka o izboru Komisije za Statut i Poslovnik 

 Odluka o izboru potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa Općine Vrbanja  

Odluka o izboru Povjerenstva za provedbu natječaja i oglasa za prijem u radni odnos   

Odluka o određivanju službenika za informiranje 

 
 

12 
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Odluka o dodjeli javnih priznanja 

 Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu  

 Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Ustanove - Razvojne agencije Vrbanja 

 Odluka o kupnji dijela nekretnine u k.o. Soljani  

 Odluka o osnivanju Ustanove - Razvojna agencija Vrbanja 

 Odluka o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Vrbanja  

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine 

Vrbanja  

Odluka o stipendiranju studenata 

 Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima 

 Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Vrbanja  

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima  

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja 
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Odluka o izradi projektne dokumentacije za obnovu i sanaciju crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije u Soljanima, 
Braće Radića 2, k.č. 465  

Odluka o V izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja   

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave  
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Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2017. godini  

 Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja za 2018. godinu   

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu  

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu  

 Odluka o Proračunu Općine Vrbanja za 2018. godinu 

 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 2018. godinu   

Odluka o rasporedu sredstava po Programu javnih potreba u sportu za 2018. godinu   

Odluka o Socijalnom programu Općine Vrbanja za 2018. godinu  

 Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  

 Projekcija Proračuna Općine Vrbanja za 2019. i 2020. godinu  

 Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava civilne zaštite za 2017. godinu i donošenju Godišnjeg plana razvoja 

Sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja za 2018. godinu   
 

OPĆINA VRBANJA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

NAZIV AKTA BROJ SV-a 

 

3 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2016. godinu 

 
 

8 
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Zaključak (potvrđuje se odluka skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Soljani od 05.03.2017. godine o 

imenovanju Miroslava Lucovića iz Soljana, Vrbanjska 49b., za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Soljani, 

na vrijeme od četiri godine)  

Zaključak (potvrđuje se odluka skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strošinci od 12.03.2017. godine o 
imenovanju Željka Krznarića iz Strošinaca, Paštanska 29 b., za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Strošinci, na vrijeme od četiri godine)  

Zaključak (potvrđuje se odluka skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja od 26.02.2017. godine o 

imenovanju Željka Ćosića iz Vrbanje, Rastoke 65., za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja, na 
vrijeme od četiri godine)  

Zaključak (potvrđuje se odluka skupštine Vatrogasne zajednice općine Vrbanja od 17.03.2017. godine o imenovanju 

Adama Šnajdera iz Soljana, V. Nazora 5., za zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrbanja, te Željka Ćosića iz 

Vrbanje, Rastoke 65., za zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Vrbanja)  
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Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 

 Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  
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Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  

 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Vrbanja 
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Plan nabave za proračunsku 2018. godinu  
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IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27,  
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telefon: (032) 344-202, faks: (032) 344-051  
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