SLUŽBENI VJESNIK
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Kazalo za 2016. God. XXIV Vinkovci, subota, 31. prosinca 2016. Izlazi prema potrebi
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VUKOVARSKO–SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Stranica 1

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Drvodjelske tehničke škole Vinkovci, 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 Obrtničko-industrijske škole Županja, Županja
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Antun i Stjepan Radić", Gunja
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "August Cesarec", Ivankovo
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Davorin Trstenjak", Podgajci Posavski
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 "Matija Gubec", Jarmina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Mijat Stojanović", Babina Greda
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 Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Bobota, Bobota
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Bršadin, Bršadin
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Čakovci, Čakovci
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franjo Tuđman, Šarengrad
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 Gradište, Gradište
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ilača - Banovci, Ilača
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Štitar
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Kozarca, Županja

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić RokovciAndrijaševci, Andrijaševci
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Lovretića, Otok
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Julija Benešića, Ilok
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Korog, Korođ
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Lipovac, Lipovac
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Lovas, Lovas
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek, Vrbanja
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Markušica, Markušica
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, Županja
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Matija Antun Reljković, Cerna
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica, Vukovar
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 Stari Jankovci, Stari Jankovci
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepana Antolovića, Privlaka
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 Osnovne škole Vođinci, Vođinci
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Zrinskih Nuštar, Nuštar
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne školeAntuna Bauera, Vukovar
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 Nikole Tesle, 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 veterinasrske škole Dr. Andrije Štampara
Vinkovci, Vinkovci
Odluka o davanju suglasnosti za uknjižbu prava vlasništva (Osnovna škola Zrinskih, Nuštar)
Odluka o imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području
Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje granica lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije
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Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-
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srijemske županije
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovonošću (CEKOM)
Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu
Program potpora poljoprivredi na području Vukvarsko-srijemske županije za 2016. - 2020. godinu
Program potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016. 2020. godine
Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarskosrijemske županije
Rješenje o izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport
Rješenje o izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
Rješenje o izboru člana Odbora za promet i veze
Rješenje o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Rješenje o izboru člana Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež
Rješenje o izboru članova Odbora za energetsku učinkovitost
Rješenje o rarzješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josip Kozarac, Soljani
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Čakovci, Čakovci
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Siniše Glavaševića, Vukovar
Zaključak (izmjena Mreže hitne medicine)

3
Izvješće o prestanku i verifikaciji mandata vijećnika u Županijskoj skupštini
Odluka (ovlaštenje župana Vukovarsko-srijemske županije za potpisivanje Sporazuma iz točke IV. Odluke o obustavi
postupka sanacije Opće županijske bolnice Vinkovci)
Odluka (ovlaštenje župana Vukovarsko-srijemske županije za potpisivanje Sporazuma iz točke IV. Odluke o obustavi
postupka sanacije Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana)
Odluka o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje
troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2016.godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2016. godini
Odluka o raspodjeli zadržane dobiti Plinare Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci
Odluka o upotrebi dobiti za 2015. god. i dokapitalizaciji Plinare Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih
škola u 2016. godini
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci
Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana
Rješenje o izboru člana Odbora za branitelje i braniteljske udruge
Rješenje o izboru člana Odbora za branitelje i braniteljske udruge
Rješenje o razrješenju člana Odbora za branitelje i braniteljske udruge
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Rješenje o razrješenju člana Odbora za branitelje i braniteljske udruge
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Zaključak po Izvješću o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. god.

4
Društveni ugovor o osnivanju "Slavonska mreža d.o.o."
Izvršenje Plana razvojnih programa za 2015. godinu
Izvršenje Proračuna za 2015. godinu
Odluka (suglasnost na Godišnji obračun o izvršenju Plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje
od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. god)
Odluka (suglasnost na Odluku o izboru najpovoljnije ponude Broj: 01-590/16, od 18. svibnja 2016. godine, za prodaju
poslovnog prostora Doma zdravlja Vinkovci)
Odluka (suglasnost na Odluku o osnivanju nove poslovne jedinice - specijalističke ordinacije za ortodonciju Doma
zdravlja Vinkovci)
Odluka (suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar Broj: 169/16 od 19. svibnja 2016. godine o
prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Doma zdravlja Vukovar)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske
županije
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 Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci, Vinkovci
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje strukovne škole 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 ptethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Nikole Tesle, Vukovar
Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Zrinskih iz Nuštra za sklapanje ugovora o osnivanju prava gradenja
Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj
županiji
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja osnovnih škola u 2016.
godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog
doma u 2016. godini
Odluka o podjeli poslovnih udjela i prodaji poslovnog udjela
Odluka o promjeni naziva Osnovne škole Ivana Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci
Odluka o promjeni sjedišta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije
Odluka odavanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara
Vinkovci, Vinkovci
Program razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.
Zaključak o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Slavonaka mreža d.o.o.
Zaključak po izvješću o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.
Zaključak po Izvješću o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.
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I. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu
Odluka (suglasnost na Odluku o osnivanju nove poslovne jedinice - ambulante zdravstvene zaštite predškolske djece
Doma zdravlja Vinkovci u Otoku na adresi Otok, Bana J. Jelačića 22)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Odluka o plaći i drugim pravima dužnosnika Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o prihvatu darovanja nekretnine u k.o. Vukovar
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2016.-2019.
godine
Zaključak o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju izgradnje građevine sportske dvorane Osnovne škole
Mijata Stojanopvića u Babinoj Gredi

8
Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnice u Županijskoj skupštini (Sukladno članku 79. stavku 4. Zakona o
lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) ANICI BIRAČ izabranoj za vijećnicu Županijske skupštine
Vukovarsko-srijemske županije na lokalnim izborima 2013. god. sa kandidacijske liste SDP-HSU-HNS-ZELENA
LISTA-BDSH utvrđuje se prestanak mirovanja mandata dana 16. rujna 2016. god. te prestaje mandat zamjeniku
vijećnice TOMISLAVU DUJMIĆU)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice
hrvatskih veterana
Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Kozarca Županja na iznos participacije roditelja/skrbnika učenika
za obrazovanje u Glazbenoj školi "Srećko Albini" za školsku godinu 2016./2017.
Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Siniše Glavaševića iz Vukovara na podnošenje zahtjeva za darovanje
nekretnine
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći
za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini
Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova
Zaključak po Izvješću o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. mj. 2016. god.
Zaključak po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županinje za 2015. godinu

9
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Vukovar
Odluka o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini
Odluka o izmjenama Odluke o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima i službama Vukovarskosrijemske županije
Zaključak po Izvješću o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.
god.

11
II. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci
Odluka o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Gimnazije Županja
Odluka o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Obrtničko-industrijske škole Županja
Odluka o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Tehničke škole Županja
Odluka o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.
Odluka o podjeli poslovnih udjela i prodaji poslovnog udjela
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Odluka o produljenu trajanja Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013.
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Plan rada Županijske skupštine za 2017. godinu
Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2017. i projekcije za 2018.-2019. god.
Rješenje o izboru člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo
Rješenje o izboru predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Zaključak (predlaže se izmjena Mreže javne zdravstvene službe)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima
Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o raspodjeli sredstava za rad Županijskim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina
Odluka o razriješenju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima
Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju
siječanj - ožujak 2016. godine
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi
Rješenje o razrješenju i imenovanju dva člana Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi

2
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan i Godišnji program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu.
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije
Pravilnik o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije

3
Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju
travanj - lipanj 2016. godine
Plan civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije
Plan zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu financijsku pomoć iz područja socijalne skrbi

4
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske
županije
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača na
području Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja "PBZ - PODUZETNIK
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 2016."
Odluka o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Tovarnik
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Vukovarsko-srijemske županije na okoliš

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“
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5

Odluka o proglašenju elementarne nepogode od olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Borovo
Odluka o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Tordinci
Odluka o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Trpinja
Odluka o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Vođinci
Odluka o raspodjeli sredstava temeljem Javnog natječaja Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i
projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći iz socijalne skrbi

6
Odluka (Pavica Filkovac, dipl. iur. imenuje se, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva graditeljstva i
prostornoga uređenja broj. Klasa: 080-09/16-01/40; Ur.br.531-01-16-4 od dana 29. lipnja 2016. godine, ravnateljicom
Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije)
Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za
razdoblje do 2020. godine
Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko-srijemske županije

8
Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini
Odluka o imenovanju Povjerenstva za potpore razvoju i unapređenju na području Vukovarsko-srijemske županije
Pravilnik o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020- god.

9
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

10
Odluka
Odluka (Odobrava se sufinanciranje slijedećim korisnicima koji udovoljavaju svim uvjetima temeljem provedenog
Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini)
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

13
Odluka (Odobrava se sufinanciranje slijedećim korisnicima koji udovoljavaju svim uvjetima temeljem provedenog 2.
Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini)

KOORDINACIJA ŽUPANA, GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI KOORDINACIJE
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

7
Zaključak (sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije)

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“
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PARTNERSKO VIJEĆE ZA PODRUČJE VUKOVARSKOSRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA

NAZIV AKTA

BROJ SV-a

6
Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko-srijemske županije

POVJERENSTVO ZA POTPORE RAZVOJU I
UNAPRIJEĐENJU LOVSTVA NA PODRUČJU
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI POVJERENSTVA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

8
Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini

10
2. Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini

SAVJET MLADIH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
AKTI SAVJETA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

6
Rješenje o izboru predsjednice Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije
Rješenje o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

8
Poslovnik o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI UPRAVNOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

4
Godišnji obračun o izvršenju Plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01.01.2015. 31.12.2015.

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“
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6

Polugodišnji obračun o izvršenju Plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01.01.2016. 30.06.2016.

8
Odluka o izmjeni Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ
ŽUPANIJI
AKTI PREDSTKOJNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko - srijemske županije (vrtić
"Eden")

VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Statut vijeća rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije
VIJEĆESRPSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Statut vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

15
PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Financijski plan za razdoblje 01.01.2017.-do 31.12.2017.
Program rada Predstavnika albanske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Plan i program rada za 2017. godinu
Financijski plan za 2017. godinu
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Financijski Plan za razdoblje 01.01.2017.-do 31.12.2017.
Program rada za 2017. godinu
PREDSTAVNICA NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA

Kazalo za 2016. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Plan i program rada za 2017.
VIJEĆE RUSINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Financijski plan vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2017. godinu
Programski plan rada vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2017. godinu
VIJEĆE SLOVAČKA NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Financijski plan za 2017.g.
Program rada za 2017g
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Financijski plan za 2017 godinu
Financijski plan za 2017. godinu
PREDSTAVNIK UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
AKTI VIJEĆA
Plan rada za 2017. godinu
Program rada za 2017 godinu

Kazalo za 2016. godinu
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„KAZALO ZA 2016.“

GRAD ILOK
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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

3
Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Iloka za 2015.godinu
Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Iloka u
2015. godini
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Grada Iloka
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Grada Iloka
Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Iloka
Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na pordučju Grada Iloka
Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gragskom vijeću Grada Iloka za 2016.
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. godinu
Plan nabave Grada Iloka za 2016.godinu
Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2016.godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini
Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne
skrbi za Grad Ilok u 2016. godini
Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenom popisu imovine

4
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova
Odluka o stavljanju van snage PUR-a Grada Iloka
Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Iloka
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

5
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

7
Strategija razvoja grada Iloka 2016. - 2020.
Odluka o davanju suglasnosti Muzeju grada Iloka za korištenje i prenamjenu prizemlja, dvorišta i aneksa dvorca
Odescalchi u Iloku
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka
Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Iloka za razdoblje 2016. do 2020. godine
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok
Odluka o usvajanju izvješća Kom Ilok d.o.o. Ilok za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Ilok za 2015. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Zaključak o peticiji građana Iloka

Stranica 12

9
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka na dan 30.06. 2016. godinu

10
Izvješće o stanju u prostoru Grada Iloka 2009. - 2012Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka
Odluka o imenovanju ravnateljice gradske knjižnice i čitaonice Ilok
Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka
Odluka o objavi poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka
Odluka o potpisivanju novog ugovora o zakupu plinske mreže Grada Iloka
Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2016./2017. godini
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Iloka

13
Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2016./2017. godini
Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Iloka

15
Financijski plan Grada Iloka za 2017. godinu i Projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
Izmjena Plana nabave Grada Iloka za 2016.godinu
Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2016.godini
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2017. godinu
Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2016. godinu
Plan nabave Grada Iloka za 2017. godinu
Plan razvojnih programa Grada Iloka za razdoblje 2016-2018.godine
Plan razvojnih programa Grada Iloka za razdoblje 2017-2019.godine
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

GRAD ILOK
AKTI GRADONAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o davanju suglasnosti Kom-Ilok d.o.o. na cijene odvoza otpada kamionom u izvanrednim slučajevima
Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka
Odluka o određivanju zamjenika odsutnom službeniku za informiranje
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola
Odluka o ustrojavanju Službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija Grada Iloka
Plan prijma u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za pravne i opće
poslove Grada Iloka za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Iloka

Stranica 13

Rješenje o imenovanju v.d. zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok
Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2016. godini

3
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2015. Godinu
Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Ilok za donaciju vatrogasnog vozila
Odluka o dodjeli jednokratne pomoći Antunu Župčiću iz Iloka
Odluka o financiranju nabave športske opreme za Osnovnu školu Julija Benešića Ilok
Odluka o financiranju obilježavanja 70. godišnjice HZTK
Odluka o imenovanju službenika Grada Iloka zaduženog za izvještavanje Ureda za udruge Vlade RH
Odluka o pravu služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok
Odluka o provođenju 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 grada Iloka za 2016.godinu.
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. god.
Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok
Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok

4
Odluka o suglasnosti na izmjene i dopune programa održavanja javnih površina u Iloku i naseljima u 2016. god.
Odluka o upravljanju mrtvačnicom u Bapskoj

7
Odluka o davanju suglasnosti Kom-Ilok d.o.o. na cijenu upotrebe rashladne komore u mrtvačnici
Odluka o davanju suglasnosti Kom-Ilok d.o.o. na prijedlog ugovora o zakupu poslovnog prostora
Odluka o davanju suglasnosti za lokaciju za postavljanje vanjske teretane
Odluka o dodjeli financijske potpore
Odluka o dodjeli nagrade odličnim učenicima srednje škole
Odluka o dodjeli pomoći tvrtki IWT iz Iloka
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Iloka
Odluka o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Iloka
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenika osnovnih škola na području grada iloka za školsku godinu
2016./2017.
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza autobusom učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. god.

10
Odluka o donaciji Javnoj vatrogasnoj postrojbi Ilok za servis vatrogasnih ljestvi Metz
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenika osnovnih škola na području
grada Iloka za školsku godinu 2016./2017.
Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova
Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu polaganja i imanja podzemnog dovodnog električnog voda s Iločkim
podrumima d.d.

13
Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2017. god.

Stranica 14

Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2017. godini
Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2016./2017. god.

MUZEJ GRADA ILOKA
AKTI MUZEJSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

8
Statut Muzeja Grada Iloka

SAVJET MLADIH GRADA ILOKA
AKTI SAVJETA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

10
Poslovnih o radu Savjeta mladih Grada Iloka

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

GRAD OTOK

Stranica 15

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

3
Odluka (kupnja dijela nekretnine površine od cca 862 m2, upisane u z.k. uložak br. 2118 k.o. Otok, oranica u selu čija je
ukupna površina 4228 m2)
Odluka (ponuda Antuna Bašića za prodaju Zbirke etnografskih i kulturno-povijesnih predmeta Josipa Bašića)
Odluka (sufinanciranje troškova sahrane pripadnika Narodne zaštite iz Domovinskog rata)
Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka
Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Otok
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone s ugostiteljsko - turističkim sadržajima
"Virovi"
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grad Otok za razdoblje 1.1.2015. - 31.12.2015. godine
Prostorni plan uređenja Grada Otoka; Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Zaključak (Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu)
Zaključak (Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće Gradonačelnika o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće Gradonačelnika o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće Mandatne komisije o utvrđivanju vijećnika Gradskog vijeća Grada Otoka nakon zaprimanja
Obavijesti Dalide Drnasin o prestanku mirovanja mandata)
Zaključak (Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Otoka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine)
Zaključak (Utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Otoka

4
Odluka (ponuda Slavonija PETROL d.o.o., Pavićeva 32, Đakovo, OIB: 40539694821, za kupnju građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni Otok)
Odluka (ukida se Odluka o naknadama vijećnicima, osobama koje bira ili imenuje Gradsko vijeće na određene funkcije
te drugim osobama koje sudjeluju na sjednicama (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 7/12.)
Odluka o dodjeli javnih priznanja
Odluka o dodjeli reciklažnog dvorišta na raspolaganje
Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
Odluka o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove "Pupoljak" Otok
Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Komletinci
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnosti rada Gradskog vijeća grada Otoka
Zaključak (Financijsko izvješće Gradske knjižnice Otok za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinac 2015. godine)
Zaključak (Financijsko izvješće Otočke razvojne agencije za 2015. godinu)
Zaključak (Financijsko izvješće Predškolske ustanove "Pupoljak" Otok za 2015. godinu)
Zaključak (izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Otoka za 2015. godinu)

9
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Otoka

Kazalo za 2016. godinu

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

„KAZALO ZA 2016.“
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Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka u 2016. godini
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otoka
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016. godine
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2016. - 30.6.2016. godine
Odluka o visini zakupnine javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada
Otoka za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2016. godinu
Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Otoka za razdoblje od 2017.-2022.
Zaključak (Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Otoka za razdoblje 2017. – 2022.
godine)

12
Strateški razvojni program Grada Otoka 2016. - 2020. godina
Odluka o davanju suglasnosti DVD Otok za otpis i darivanje navalnog vozila
Odluka o davanju suglasnosti za projekt Poduzetničkog inkubatora u Otoku
Odluka o prihvaćanju ponude za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova u Dimnjačarskom području II
Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Grada otoka za razdoblje 2016.-2020- godine
Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Otoka u 2017. godini
Zaključak (Daje se suglasnost Otočkoj razvojnoj agenciji na Financijski plan za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i
2019. godinu)
Zaključak (Daje se suglasnost Otočkoj razvojnoj agenciji na Godišnji plan rada Otočke razvojne agencije za 2017.
godinu)
Zaključak (Usvaja se Analiza stanja sustava Civilne zaštite Grada Otoka u 2016. godini)
Zaključak (Usvaja se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.
godine)
Zaključak (Usvaja se Plan razvoja sustava Civilne zaštite Grada Otoka u 2017. godini sa Planom vježbi Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Otok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komletinci=
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u izgradnju prometnice, pješačke i biciklističke staze, Otok, Ulica
V. Nazora

13
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2017. godinu
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016. godine
Odluka o usvajanju proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2017. - 31-12-2017. godine
Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada
Otoka za 2016. godinu
Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa Grada
Otoka za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Grada Otoka za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Program javnih potreba u sportu Grada Otoka za 2017. godinu
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Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2016. godinu
Program javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju Grada Otoka za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

GRAD OTOK
AKTI GRADONAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

3
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruklutre za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2015.god.
Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2015.godini

5
Odluka Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Otoka izmjene i dopune te ažuriranje 2016. godine

8
Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

Stranica 18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Zaključak (Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2015. godinu)
Zaključak o usvajanju Plana rada komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu
Izmjene i dopune Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2015. godini
Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2015. godinu
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 usklađivanju plana zaštite od požara Općine Andrijaševci
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2015. godinu
Zaključak (Godišnje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu
Andrijaševci u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac
2015. godine
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2015. godini)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godini)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu)

4
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti u Općini Andrijaševci
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosit na temelju
ugovora o koncesiji
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Andrijaševci
Odluka o osnivanju prava služnosti
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu

5
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Andrijaševci
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području
Općine Andrijaševci
Rješenje o odbijanju nevaljane ponude

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Zaključak (Godišnje izvješće o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu)
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Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

6
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i
biorazgradivog otpada na području općine Andrijaševci
Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

8
Odluka o davanju koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine
Andrijaševci
Odluka o davanju suglasnosti (Općini Andrijaševci na zaduživanje putem uzimanja kredita, na način da zatraži
produljenje / ponovno odobravanje dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu IBAN:HR7223400091800100004,
koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb., do iznosa od 600.000,00 kuna, na rok od 12 mjeseci budući
odobreno dopušteno prekoračenje po navedenom poslovnom računu ističe s danom 28.9.2016. godine=
Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2021. godine
Odluka o produženju trajanja postojećeg Ugovora o koncesiji za obavljanju komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Strategija razvoja Općine Andrijaševci za razdoblje 2016. - 2021. godine
Zaključak (Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2016.
godine, KLASA: 022-05/16-02/11, URBROJ: 2188/02-01-16-1, od 05. rujna 2016. godine)
Zaključak (Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. godinu s predloženim potrebnim financijskim
sredstvima za provođenje istog)
Zaključak o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

10
Odluka o davanju koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Andrijaševci
Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje
Riješenje o odbijanju nevaljane ponude (ponuditelja KOMUNALAC d.o.o., Sajmište 174, Vukovar, OIB:83101904488,
broj ponude: PJN004-16 od 30.9.2016. godine)
Zaključak o davanju suglasnosti na IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

12
Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2016. godinu
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 2017. godinu
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 izvršavanju Proračuna Općine Andrijaševc za 2017. godinu
Odluka o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za 2017. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Andrijaševci namjenjenih godišnjem financiranju političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci
Plan vježbi Civilne zaštite za 2017. godinu
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2017. godini

Kazalo za 2016. godinu
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Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
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Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Program javnih potreba za gospodarske, tehničke i ostale društvene djelatnosi u 2017. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godiini
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Proračun Općine Andrijaševci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Zaključak (Usvaja se Financijski plan poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu od
8. prosinca 2016. godine)
Zaključak (Usvaja se Rebalans Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za
2016. godinu od 8. prosinca 2016. godine)
Zaključak o usvajanju Plana rada komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 20167. godinu

14
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016.
godini
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2016. godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Izmjene i dopune Ptograma održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini
Odluka o subvencioniranju cijene vrtića
Zaključak o davanju suglasnosti na V. izmjnene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Zaključak o davanju suglasnsti na Plan nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Godišnji Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području
Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Odluka o pravu na naknadu za troškove stanovanja
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2016. godinu

2
Godišnje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini

Kazalo za 2016. godinu
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Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Andrijaševci
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Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u
2015. godini)
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2015. godinu
Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu

3
Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog
otpada

4
1. Izmjene i dopune Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Andrijaševci

5
Godišnje izvješće o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

6
II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

8
III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

10
IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu
Odluka o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2017. godinu
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2017. godinu

14
Plan nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA BABINA GREDA
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka (o davanju javnih priznanja za postignuća i doprinos od značaja za razvoj i ugled Općine Babina Greda)
Odluka o usvajanju Realizacije Proračuna Općine Babina Greda za 2015.godinu

5
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda za 2016. godinu
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini babina Greda
Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Babina Greda za period od 2016. do 2022. godine
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda za period 2016. do 2019.
godine
Suglasnost na prijedlog članova povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe od strane ravnateljice
Općinske knjižnice
Suglasnost za ustrojavanje kataloga informacija Općinske narodne knjižnice Babina Greda, prema čl. 4. Zakona o pravu
na pristup informacijama, („Narodne novine“ br. 172/03)

6
Izmjene i dopune projekcije Proračuna Općine Babina Greda za 2017. i 2018. godinu
Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Babina Greda
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Babina Greda za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2016. godinu
Odluka o sufinanciranju izgradnje građevine sportske dvorane O.Š. "M. Stojanović" u Babinoj Gredi
Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Babina Greda

9
Amandman na Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda
Odluka o broju i visini studentskih stipendija Općine Babina Greda za akademsku godinu 2016/17.
Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Plana razvojnih programa Općine Babina Greda za razdoblje 2016.g.2018.g.
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Babina Greda za period 01.01. - 30.06.2016.g.
Odluka o osnivanju Zavičajnog muzeja Babine Grede
Odluka o zaduženju Općine Babina Greda
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Babina Greda 2016.g. - 2020.g.
Suglasnost na pravilnike Općinske narodne knjižnice Babina Greda

12
Strategija Razvoja Općine Babina Greda 2016-2020
Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda u 2016. godini
Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Babina Greda
Odluka (Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika za prethodno polugodišnje razdoblje)

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka (usvaja se Strategija razvoja Općine Babina Greda 2016.g. – 2020.g.)

Stranica 23

Odluka o donošenju Razvojnih programa Općine Babina Greda za razdoblje 2017-2019. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Babina
Greda
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Babina Greda za 2017. godinu
Plan nabave za proračunsku 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba sportskih udruga za 2017. godinu
Program javnih potreba udruga u kulturi za 2017. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hvatske u 2017. godini na području Općine Babina Greda
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine
Babina Greda za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Projekcija Proračuna Općine Babina Greda za 2018. i 2019. godinu
Proračun Općine Babina Greda za 2017. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda u 2017. godini
Socijalni program Općine Babina Greda za 2017. godinu

14
Odluka o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Babina Greda za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama 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 izmjenama i dopunama Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija na području Općine Babina Greda za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog program Općine Babina Greda za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba sportskih udruga za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Babina Greda za
2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga u kulturi za 2016. godinu
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Babina Greda za projekt rekonstrukcije Dorovačkog
puta u Babinoj Gredi
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

OPĆINA BABINA GREDA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

5
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

9
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA BOGDANOVCI

Stranica 24

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u naseljima Općine Bogdanovci u
2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u naseljima Općine Bogdanovci u 2015.
godini
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2015.godine
Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine
Odluka o kupovini nekretnine
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Bogdanovci
Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bogdanovci
Odluka o usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa u 2015. godini
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka

4
Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Bogdanovci
Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bogdanovci
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2015. Godinu.
Odluka o utvrđivanju visine grobnih naknada na području Općine Bogdanovci

5
Odluka o prodaji zemljišta
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 2015. godine
Zaključak (Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini)

7
Odluka (odobrava se nastavak gradnje na parkiralištu (25PGM) za potrebe groblja u naselju Bogdanovci i to na k.č. broj
893 k.o. Bogdanovci.)
Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika

8
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2016. godinu

10
Odluka o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Bogdanovci za
potrebe udruga, političkih stranaka i lokalne samouprave

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o usvajanju strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Bogdanovci

Stranica 25

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost: skupljanje i odvoz
komunalnog otpada
Zaključak po Izvješću Mandatnog povjerenstva o ostavci mandata vijećnika i imenovanje novih vijećnika

14
Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci u 2016. godini
Godišnji Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci u 2016. godini
Izmjene i dopune Plana razvojnih progrma Općine Bogdanovci za razdoblje 2016. do 2018. godine
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016. godini
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bogdanovci za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bogdanovci za 2017. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine
Bogdanovci
Odluka o usvajanju programa rada savjeta mladih Općine Bogdanovci
Plan razvojnih programa Općine Bogdanovci za razdoblje 2017. do 2019. godine
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Bogdanovci za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Bogdanovci za 2017. godinu
Program javnih potreba za udruge od posebnog interesa za Općinu Bogdanovci za 2017. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH za 2017 god.
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini
Program socijalne skrbi za 2017. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Projekcija Proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godinu
Proračun Općine Bogdanovci za 2017. godinu
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava civilne zaštite za 2016. godinu i donošenju Godišnjeg plana razvoja
Sustava civilne zaštite za 2016. godinu

OPĆINA BOGDANOVCI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Pravilnik o sufinanciranju Udruga građana koje djeluju na području općine Bogdanovci
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 2016. godinu
Odluka o usvajanju 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 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Stranica 26

2

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bogdanovci
Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine

4
Zaključak o odricanju od prava prvokupa preventivno zaštićenog kulturnog dobra

5
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu
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 2015. godine

7
Polugodišnje izvješće o radu načelnika

MANDATNO POVJERENSTVO OPĆINE BOGDANOVCI
AKTI POVJERENSTVA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

10
Izvješće o prestanku mandata vijećnika zbog podnesene ostavke i imenovanje novih vijećnika

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA BOŠNJACI

Stranica 27

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

11
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Bošnjaci
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci

13
Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bošnjaci u 2016. godini
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bošnjaci za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Projekcija Proračuna Općine Bošnjaci za 2018. i 2019. godinu
Proračun Općine Bošnjaci za 2017. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA CERNA

Stranica 28

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o dopuni Odluke o cijenama usluga i naknada na groblju Cerna i Šiškovci
Odluka o namjeni nekretnina sa kojima općina Cerna upravlja
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju gospodarenja otpadom na području općine Cerna za 2015.g.
Strategija upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Cerna
Suglasnost na Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerna za 2016.g.

4
Godišnji obračun Proračuna za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2015. god.
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2015.
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2015.
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Cerna
Odluka o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative "Sporazum gradonačelnika" dokumenta gradonačelnika / načelnika
Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja
Odluka o usvajanju Izvješća o provedenoj inventuri za 2015. godinu u Općini Cerna
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini
Zaključak o razmatranju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Cerna za I-XII 2015. godinu
Zaključak o utvrđivanju početne cijene za prodaju plinske mreže

7
Odluka o visini otkupne cijene za stan u vlasništvu Evice Bušić
Zaključak o razmatranju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Cerna za I-VI 2015. godinu

11
Izmjena Program javnih potreba u kulturi za 2016. god.
Izmjena Program javnih potreba u športu za 2016. godinu
Izmjena Program socijalne skrbi za 2016.g.
Izmjena Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Cerna za 2016. godinu
Odluka o imenovanju nogometnog igrališta u Cerni
Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2017. godinu
Odluka o sklapanju ugovora o pravu služnosti preko k.č.br. 455/1 do k.č.br.430/1 u k.o. Cerna

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Plan razvojnih programa Općine Cerna za 2017.-2019. godine

Stranica 29

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. god.
Program javnih potreba u športu za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program potpore u poljoprivredi na području Općine Cerna u 2017. godini
Program socijalne skrbi za 2017.g.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Proračun Općine Cerna za 2017. i Projekcija za 2018-2019. godinu
Zaključak o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i imenovanju novog člana Općinskog vijeća Općine Cerna
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava civilne zaštite za 2016. godinu Općine Cerna

12
Strategija razvoja Općine Cerna 2016. - 2020.
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Cerna za razdoblje 2016.-2020.

OPĆINA CERNA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerna za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA GRADIŠTE

Stranica 30

AKTI OPĆINSOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.
godine
Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.07.-31.12.2015. godine
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu za područje Općine Gradište
Zaključak (Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; Izvješće
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu)

3
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine"
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Gradište

5
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Gradište

9
Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gradište
Odluka o prodaju k.č. 3454/3, površine 7,420 m2 u poslovnoj zoni "Ambarine" Gradište
Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.01.-30.06.2016. godine

13
Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Gradište u 2016. godini
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Gradište za 2017. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Izmjene Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne
naknade u Općini Gradište za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2017. godinu
Odluka o prodaju k.č. 2264/14, površine 6.803 m2, k.o. Gradište u poslovnoj zoni "Ambarine" Gradište
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka u 2017. godini
Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Gradište
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u športu za 2017. godinu
Program javnih potreba za udruge u 2017. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u
Općini Gradište za 2017. godinu
Proračun Općine Gradište za 2017. godinu i Projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019. godine

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA GRADIŠTE

Stranica 31

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

3
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine"

5
Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01.01 do 31.12.2015. godine

13
Izmjena Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Gradište

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA IVANKOVO

Stranica 32

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Ivankovo
Odluka o dopuni Programa izgradnje, razvoja i upravljanja gospodarskom zonom Ivankovo
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program održavanja komunalne infrastrukture

5
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015.g.

6
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo

9
Izmjene i dopune Proračuna za 2016.g.
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.g. Općine
Ivankovo

15
II. izmjene i dopune Proračuna za 2016.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2017.g.
Proračun za 2017.

OPĆINA IVANKOVO
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

5
Odluka o usvajanju usklađenog Plana civilne zaštite Općine Ivankovo

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA JARMINA

Stranica 33

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o dodjeli stipendija za studente u akademskoj 2015/2016. godini i visini studentskih potpora
Odluka o pokretanju postupka rekonstrukcije javne rasvjete u Općine Jarmina
Odluka o sufinanciranju dijela troškova smještaja djece iz Jarmine u dječjim vrtićima izvan sjedišta Općine
Odluka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jarmina u 2015. godini
Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Jarmina za razdoblje
2016. - 2019. godine
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jarmina za 2016. godinu

2
Odluka o planu financiranja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jarmina

3
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine
Jarmina za 2016. godinu
Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Jarmina
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jarmina za 2016. godinu
Odluka o donaciji klima uređaja Domu zdravlja Vinkovci, ambulanta Jarmina
Odluka o donaciji za obnovu vukovarskog Vodotornja
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Jarmina
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa financijske potpore udrugama, političkim strankama,
KUD-u, ostalim udrugama i vjerskim zajednicama od posebnog interesa za Općinu Jarmina za 2015. godinu)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2015. godini)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2015. godini)
Zaključak (Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Socijalnog programa za 2015. godinu)

4
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova
Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno
za 2016. godinu

5
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2015. godinu

7
Kazalo za 2016. godinu
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Odluka o davanju suglasnosti o zaduženju u poslovnoj banci

Stranica 34

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Jarmina u razdoblju
rujan-prosinac 2016.
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2016. godinu

14
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2016. godinu
Odluka o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Općini Jarmina
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu
Odluka o novčanoj pomoći za svako novorođeno dijete u obitelji
Odluka o planu financiranja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jarmina
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu za redovito financiranje političkih
stranaka zastzpljenih u Općinskom vijeću Općine Jarmina
Odluka o upravljanju grobljem
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina za 2015. godinu
Program financiranja vjerskih zajednica Općine Jarmina za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program o Socijalnom programu Općine Jarmina za 2017. godinu
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
Program utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu
Proračun Općine Jarmina za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

OPĆINA JARMINA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o usvajanju usklađenog Plana civilne zaštite Općine Jarmina
Odluka o usvajanju usklađenog Plana zaštite i spašavanja Općine Jarmina
Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jarmina za 2016. godinu

2
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2016. godinu
Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jarmina

3
Izvješće o izvršenju Programa financijske potpore udrugama, političkim strankama, KUD-u, ostalim udrugama i
vjerskim zajednicama od posebnog interesa za Općinu Jarmina za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Kazalo za 2016. godinu

RH u 2015. godini

„KAZALO ZA 2016.“

Stranica 35

Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2015.godinu

5
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jarmina

14
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina za 2015. godinu

Kazalo za 2016. godinu
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OPĆINA LOVAS

Stranica 36

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom
pogonu Općine Lovas
Odluka o usvajanju Izvješća o fakturiranoj naknadi za razvoj te utrošku iste u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Lovas u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Lovas
za 2015. godinu
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 2015. godine
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program javnih potreba sportskih udruga za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Program rasporeda sredstava udrugama s područja Općine Lovas u 2016. godini
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

5
Odluka o formiranju nove dječje vrtićke grupe u Lovasu
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas
Odluka o usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Lovas u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.
godini
Odluka o usvajanju Izvješća o utrošenim sredsvima za financiranje Udruga s područja Općine Lovas u 2015. godini
Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Lovas za razdoblje od 01. srpnja - 31.
prosinac 2015. godine

10
Izvršenje Proračuna Općine Lovas za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Lovas
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinske načelnice Općine Lovas za razdoblje od 01. siječnja - 30.
lipnja 2016. godine

15

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Lovas

Stranica 37

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Lovas za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lovas za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Općine Lovas
Plan razvojnih programa Općine Lovas za razdoblje 2017. do 2019. godine
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba športskih udruga za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini
Program potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za 2017. godinu
Program rasporeda sredstava udrugama s područja Općine Lovas u 2017. godini
Proračun Općine Lovas za 2017. godinu i Projekcije proračunske potrošnje za 2018. i 2019. godinu

OPĆINA LOVAS
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Lovas u 2015. 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 2015. godine

5
Izvješće o provedbi Socijalnog programa u 2015. godini
Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lovas u 2015.
godini
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Izvješće o utrošenim sredstvima za financiranje Udruga s područja Općine Lovas u 2015. godini
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe
Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla
Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Lovas za razdoblje 01. srpnja - 31. prosinca 2015. godine

10
Polugodišnje izvješće o radu Općinske načelnice Općine Lovas za razdoblje 01.siječnja - 30. lipnja 2016. godine

Kazalo za 2016. godinu
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OPĆINA MARKUŠICA

Stranica 38

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Proračuna Općine Markušica od 01.01.2015 do 31.12.2015.g
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2016.g.
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna izvršenja proračuna Općine Markušica za razdoblje od 01.01.2015. godine do
31.12.2015. Godine
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica
za 2015.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini
Markušica za 2015.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2015
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 šumskog doprinosa u 2015.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih odzakupa, prodaje i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

4
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Markušica za 2016
Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara na području Općine Markušica za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom u 2015.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica
lokalne samouprave

6
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Komunalnog društva Markušica d.o.o. za 2015.g.
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna izvršenja proračuna Općine Markušica za razdoblje od 01. 01. 2016. godine
do 30.06.2016. godine
Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Markušica
Zaključak o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje sufinanciranje političkih stranaka

10
1. izmjene i dopune Plan razvojnih programa 2016-2018 godine
1. izmjene i dopune Program-a održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica u 2016
1. izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2016. g.
1. izmjene Program-a gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

15
2. izmjene i dopune Plan razvojnih programa 2017-2018. godine

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2016. godinu

Stranica 39

2. izmjene Program-a gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Analiza stanja Sustava civilne zaštitne na području Općine Markušica u 2016. godini
Financijski plan Proračuna Općine Markušica za razdoblje 2018.-2019 g.
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Markušica za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Markušica za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Markušica za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Markušica 2016.-2020Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica za 2017. godinu
Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017.g.
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništu
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini
Proračun Općine Markušica za 2017. godinu

OPĆINA MARKUŠICA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
1.izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za 2015. Godinu
Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Markušica za 2015. godinu
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Markušica za 2015. godinu
Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u Općini Markušica u 2015
Izvještaj o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2015.g.
Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje , zakupa , dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015. godini
Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u 2015. godini
Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

4
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Markušica za 2015. godinu

6
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

Kazalo za 2016. godinu
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OPĆINA NEGOSLAVCI

Stranica 40

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o usvajanju Godišnje izvještaja o izvršenju proračuna Općine Negoslavci za 2015. godinu

9
Odluka o uspostavi Registra nekretnina Općine Negoslavci
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna općine Negoslavci za I - VI 2016. godine

13
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Odluka o organizaciji i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Negoslavci

15
Odluka (odobrava se jednokratna novčana naknada za novorođenčad – darovnica – poklon čestitka u iznosu od
2.000,00 kn)
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2017. godinu
Proračun Općine Negoslavci za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
Rebalans Proračuna Općine Negoslavci za 2016. godinu

OPĆINA NEGOSLAVCI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

9
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Negoslavci - Izmjene i dopune -

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA NIJEMCI

Stranica 41

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci na području Općine Nijemci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Nijemci
Odluka o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Nijemci klasa: 55-01/14-01/03 od 12.4.2014.g.
Odluka o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti u Općini Nijemci
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Nijemci
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Nijemci za
četverogodišnje razdoblje 2016- 2020.g.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javnih površina na području Općine Nijemci za
četverogodišnje razdoblje 2016-2020.g.
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranakazastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nijemci
za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. g.
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Nijemci za razdoblje od 2016.-2021.
Zaključak o davanju Izvješća o radu davatelja usluge Eko Flor plus d.o.o.

4
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nijemci za 2015. g.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nijemci
Odluka o poništenju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Nijemci KLASA:32002/16-01/02 od 8.3.2016. g.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
Otvoreni Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci na području Općine
Nijemci
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nijemci
Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osvnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2016. g.
Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.
Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2016.g.
Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.
Prve izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2016. g.
Zaključak o donošenju Programa razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period 2016.-2018.g.
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika od 01.07. do 31. 12.2015.g.

5
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za komunalnu djelatnost - tretiranje komaraca (dezinsekcija) za 2016.g. na
području Općine Nijemci

9
Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktrue za 2016. g.
Druge izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Nijemci u k.o.
Đeletovci i k.o. Banovci

Stranica 42

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Općine Nijemci
Odluka o provedbi postupka za obavljanje javne usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Nijemci do
okončanja postupka dodjele koncesije
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2016. g.
Prve izmjene otvorenog Javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci na
području Općine Nijemci
Prve izmjene Strateškog razvojnog programa Općine Nijemci 2015. - 2020. godine
Strateški razvojni program Općine Nijemci 2015. - 2020. godina - pročišćeni tekst
Zaključak o usvajanju izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika od 01.01. do 30. 06.2016.g.
Zaključak o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa Općine Nijemci 2015.-2020. zajedno s
pročišćenim tekstom Strateškog razvojnog programa Općine Nijemci 2015.-2020. godine

10
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2017. godinu
Odluka o osnivanju prava služnosti na građevinskom zemljištu označenom kao dio k.č. br. 107/2 k.o. Nijemci upisano
kao ekonomsko dvorište u ul. A. Starčevića u z.k. ul.br.1497 sa 1184 m2
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.
Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2017.g.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osvnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2017. g.
Program javnih potreba u sportu za 2017.g.
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017.g.
Proračun Općine Nijemci za 2017. g. i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. g.

11
Analiza stanja Sustava civilne zaštite za općinu Nijemci u 2016. g.
Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju
za 2016. g.
Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture z 2016. g.
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Nijemci za 2017. 2019.g.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Nijemci
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (ul. B. Radića) u Općini Nijemci" na
području Općine Nijemci unutar mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", podmjera 7.2
"Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore
energije i uštedu energije" operacija 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. g.
Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.
Treće izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2016. g.
Zaključak o usvajanju Plana davanja koncesija za 2017. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA NIJEMCI

Stranica 43

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Plan prijma u službu u Upravu Općine Nijemci za 2016. godinu

4
Izvješće o preraspodjeli Proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Općine Nijemci za razdoblje od 01. srpnja 2015.
g. do 31. prosinca 2015.g.

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA NUŠTAR

Stranica 44

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o imenovanju Povjerensva za dodjelu financijskih sredstava kulturnim, športskim i civilnim udrugama

4
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nuštar za 2015. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2015. g.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Nuštar za 2015. godinu
Odluka (Izvješće o obavljenoj reviziji - Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalna i područne (
regionalne ) samouprave na području Vukovarsko- srijemske županije)
Odluka o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Nuštar KLASA: 551-01/14-01/1; URBROJ:
2188/07-14-02/03 od dana 18.06.2014.
Odluka o prihvaćanju Financijskog Izvješća tvrtke Monosterium d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2015. godine
Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
Odluka o prihvaćanju izvješća Predškolske ustanove "Vrtuljak" o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2015. godine
Odluka o prihvaćanju Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju obveza korisnika usluga u Predškolskoj ustanovi
"Vrtuljak"
Odluka o prodaji kuće u općini Nuštar u naselju Cerić
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Nuštar za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2015. godine
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za period 2016. do 2019. godine
Zaključak o usvajanju Analize stanja civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2015. godinu, donošenju Godišnjeg
plana razvoja CZ-a i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2016. do
2019. godinu

9
Odluka (Usvaja se financijsko izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016.
godine)
Odluka o asistentima u nastavi
Odluka o imenovanju Odbora za malo poduzetništvo
Odluka o imenovanju predstavnika HGSS-a članom Stožera civiln e zaštite Općine Nuštar
Odluka o imenovanju ulice u Općini Nuštar u naselju Nuštar
Odluka o odobrenju zaključenja Ugovora o prijenosu prava vlasništva
Odluka o prihvaćanju dopune članka 29. Statuta Predškolske ustanove "Vrtuljak"
Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Predškolske ustanove "Vrtuljak" za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2016. godine
Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Nuštar za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2016. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nuštar od 1.1.-30.6.2016. g.

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“
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14

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2016. godinu
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2017. godinu
Izmjene i dopune Proračuna općine Nuštar za 2016. g.
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopunama Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu
Odluka o poništenju Odluke o imenovanju predstavnika HGSS-a članom Stožera civilne zaštite Općine Nuštar
Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nuštar
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu za redovito financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar
Odluka o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u
2017. godini
Plan rasporeda financijskih sredstava za Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar u 2017. godini
Program javnih potreba u športu na području Općine Nuštar u 2017. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Proračun Općine Nuštar za 2017. godinu
Socijalni plan Općine Nuštar za 2017. godinu
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2016. godinu, donošenju
Godišnjeg plana razvoja CZ-a na području Općine Nuštar za 2017. godinu

OPĆINA NUŠTAR
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

4
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar za 2016. godinu

8
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA PRIVLAKA

Stranica 46

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

3
Odluka (Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za 2015. godinu)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone u Privlaci

5
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2015. godinu
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 2387, k.o. Privlaka
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 2390/1, k.o. Privlaka
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 2493, k.o. Privlaka
Program poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Privlaka

8
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2016. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za financije i proračun
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za sport i kulturu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje 01.siječnja 2016. - 30. lipnja 2016. godine

14
Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Privlaka u 2016.g.
Godišnji Plan razvoja Sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Privlaka za 2017.2019.g.
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za
2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Privlaka za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Privlaka za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2017. godinu
Odluka o Proračunu Općine Privlaka za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s nezavisne liste, zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Privlaka za 2017. godinu
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Privlaka, na nerazvrstanoj cesti, u Ulici Josipa Kozarca
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2017. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Privlaka za 2017. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Program javnih potreba za socijalnu skrb Općine Privlaka za 2016. godinu

Stranica 47

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

OPĆINA PRIVLAKA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

3
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za 2015. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA STARI JANKOVCI

Stranica 48

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015. godini u Općini Stari Jankovci
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2015. godini u Općini Stari Jankovci
Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015. godini
Odluka o prihvaćanju Izvješća po Planu gospodarenja otpadom
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

3
Odluka (Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Stari Jankovci Dragana Sudarević za 2015. godinu)
Odluka (Izvršenje Financijskog plana Dječjeg vrtića "Krijesnica Jankovci" iz Starih Jankovaca za 2015. godinu)
Odluka (Izvršenje Financijskog plana trgovačkog društva Eko Jankovci, d.o.o., Stari Jankovci za 2015. godinu)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna Općine Stari
Jankovci
Odluka o rasporedu viška sredstava prenesenih u Proračun Općine za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Izvršenja proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2015. - 31.12.2015. godine

5
Odluka (Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Stari Jankovci)
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Stari Jankovci
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarska zona u Novim Jankovcima
Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Stari Jankovci
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stari Jankovci za 2016. godinu

7
Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Stari Jankovci 2016. godine s projekcijom plana 2017 - 2018. godine
Obrazloženje uz izvršenje Proračuna od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Plan razvojnih programa Općine Stari Jankovci za razdoblje 2016. - 2018. godine
Izmjena odluke o prodaji robe na malo izvan prodavaonica na području Općine Stari Jankovci, te zakup ljetne terase
Odluka (Ponovno raspisati poziv za Savjet mladih)
Odluka (Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za polugodišnje razdoblje od 01.01.-30.06.2016. (siječanj –
lipanj))
Odluka (Prihvaća se polugodišnje izvršenje za razdoblje od 01.01.-30-06.2016. godine Financijskog plana dječjeg vrtića
„Krijesnica Jankovci“, Stari Jankovci)
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
za "Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske
medicine i pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine",
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016.
godine

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2016. - 30.6.2016. godine

Stranica 49

Odluka o visini naknade za korištenje objekata i javnih površina u vlasništvu Općine Stari Jankovci u vrijeme izborne
promidžbe

10
Izmjena i dopuna Odluke o visini naknada usluga koje vrši trgovačko društvo u vlasništvu Općine "Eko Jankovci",
d.o.o. Stari Jankovci
Odluka (daju se najam zgrade u vlasništvu Općine)

11
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića "Krijesnica Jankovci" Stari Jankovci za 2017. godinu i
projekcije Plana 2018. i 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana za EKO Jankovci, d.o.o. Stari Jankovci za 2017. godinu
Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Jankovci za 2017.
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Stari Jankovci za 2017. godinu za redovito financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stari Jankovci
Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Stari Jankovci za 2017. godinu
Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u
2017. godini
Plan razvojnih programa Općine Stari Jankovci za razdoblje 2017. - 2019. godine
Plan utroška sredstava šumskog doprinosa
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Socijalni plan Općine Stari Jankovci za 2017. godinu

15
Odluka o donošenju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stari Jankovci za 2017. godini
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stari Jankovci za 2017. godinu

OPĆINA STARI JANKOVCI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog
otpada

3
Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2015.g. (01. 01.2015.g. - -31. 12.2015.g.)
Odluka (Izmjena Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika)

7
Izvješće o radu općinskog načelnika za polugodišnje razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2016. ( siječanj - lipanj )

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Obrazloženje uz Prve izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

Stranica 50

8
Pravilnik o unutarnjem redu (pročišćeni tekst)

13
Plan nabave za 2017. godinu
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Jankovci za 2017. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA STARI MIKANOVCI

Stranica 51

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

5
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštituu Općini Stari Mikanovci
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2015. godinu

9
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2016. godinu

11
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Stari Mikanovci 2016.-2021. godine

12
Plan razvojnih programa Općine Stari Mikanovci za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu
Proračun Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

14
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA ŠTITAR

Stranica 52

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Godišnji obračun Proračuna za 2015. godinu Općine Štitar
Izmjene Pravilnika o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar
Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2016. godini
Odluka o određivanju službenika/ce za informiranje
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2016. godine
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu (proslave)
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program mjera za održavaje i uređenje komunalne infrastrukture u 2016. godini
Program održavanja mjesnog groblja za 2016. godinu
Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu
Program socijalne skrbi za 2016. godinu
Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

3
Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
Odluka o određivanju službenika/ce za informiranje

6
Odluka o imenovanju Povjerenstvo za prodaju nekretnina
Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Štitar za 2016.

9
Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2016. godinu

12
Strateški razvojni program Općine Štitar za razdoblje od 2015. - 2020. godine
Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Štitar za razdoblje 2015. do 2020. godine
Plan davanja koncesija za 2017. godinu
Program potpora poljoprivredi na području Općine Štitar za 2017. godinu
Srednjeročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Štitar za razdoblje od 2017.-2020. godine
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja za 2016. godinu i donošenju Plana razvoja civilne
zaštite 2017. godinu na području Općine Štitar

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA ŠTITAR

Stranica 53

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Kriteriji ocjenjivanja prijedloga programa, projekata, manifestacija i inicijativa mještana za zadovoljenje javnih potreba
Općine Štitar
Plan prijema za stručno osposobljavanje u Općini Štitar bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Štitar

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA TOMPOJEVCI

Stranica 54

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka (Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje 01.07.-31.12.2015. godine
Odluka (Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2015. godinu)
Odluka o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije
Odluka o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe
Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tompojevci
Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju službenog glasila Općine Tompojevci
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Tompojevci za 2015.god.
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za
2015.god.
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova , raslinja i biljnog otpada

5
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštiteu Općini Tompojevci
Odluka o stavljanju van snage Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Tompojevci
Odluka o stavljanju van snage Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci
Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu
Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupaka davanja koncesije za komunalnu djelatnost: obavljanje
dimnjačarskih poslova
Zaključak o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tompojevci Javnim
pozivom

7
Odluka (izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016. godine)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tompojevci
Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tompojevci
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Tompojevci
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Tompojevci za 2016. godinu

8
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima
Tompojevci i Bokšić - 2. faza - naselje Bokšić

11
Plan razvojnih programa Općine Tompojevci
Odluka (Usvaja se Strategija razvoja Općine Tompojevci za razdoblje 2016.-2020. godine)

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2017. godinu

Stranica 55

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Tompojevci
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika/ca u Općinskom vijeću Općine
Tompojevci za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci u 2017.
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH za 2017. god.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci za 2017. godinu
Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2017. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
Program utroška šumskog doprinosa za 2017. godinu
Proračun Općine Tompojevci za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za razdoblje od 2016. - 2020.

13
Analiza stanja Civilne zaštite na području Općine Tompojevci u 2016. godini
I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Tompojevci u 2016.
Odluka o izmjenama i dopunama Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Ptograma održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci za
2016. godinu
Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Tompojevci za razdoblje 2016. - 2020.
godine
Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupaka davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbirnjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Tompojevci
Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Tompojevci za 2017. godinu

OPĆINA TOMPOJEVCI
AKTI ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

2
Odluka o prihvaćanju Izvješća o popisu financijske imovine, potraživanja, obveza i nematerjalne imovine Općine
Tompojevci sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci u 2016. godini
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 Tompojevci za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Stranica 56

4

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

5
Godišnje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini

6
Odluka o dodjeli potpore za nabavku školskih knjiga za učenike osnovnih škola s područja Općine Tompojevci za
školsku 2016/2017. godinu

11
Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Tompojevci
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine tompojevci

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA TORDINCI

Stranica 57

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Izmjene i dopune Javnih potreba športskih udruga za 2015. godinu
Izmjene i dopune Javnih potreba udruga u kulturi za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Tordinci za 2015. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tordinci za 2016.
godinu
Plan nabave Općine Tordinci za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2016. godinu
Program Javnih potreba športskih udruga za 2016. godinu
Program Javnih potreba udruga u kulturi za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture
Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2016.g.

4
Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u ževi 2016. godine za područje općine Tordinci
Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci u 2016.
godini
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe
Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Zaključak o obvezama DVD-a tordinci, Antin i Korođ, u vrijeme zriobe i žetve na području općine Tordinci

6
Godišnji obračun Proračuna Općine Tordinci za 2015. godinu

15
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba športskih udruga za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti za gradnju i parcelaciju
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tordinci za 2017.
godinu
Plan nabave Općine Tordinci za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2017. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Program javnih potreba športskih udruga za 2017. godinu

Stranica 58

Program javnih potreba udruga u kulturi za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture
Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2017.g.
Proračun Općine Tordinci za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

OPĆINA TORDINCI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

10
Odluka o sufinanciranju toplog ili mliječnog obroka učenicima Osnovne škole Korog

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA TOVARNIK

Stranica 59

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada, biorazgradivog otpada i odvojeno skupljenih frakcija komunalnog otpada s područja Općine Tovarnik
evidencijski broj: K01/2016.
Odluka o davanju ovlasti za sklapanje Ugovora BR T 4.4.2-361/2016 o osnivanju prava služnosti na javnim površinama
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za sport i Odbora za kulturu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi Povjerenstvima koje imenuje Općinsko vijeće i Općinski načelnik
Odluka o postupku za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Tovarnik i na
nekretninama koje su u vlasništvu Općine tovarnik
Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 2010-2018 za 2015.
godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik
za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2015.
godinu.
Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine
Tovarnik za 2015. godinu
Odluka o utvrđivanju visine najamnine za stanove u vlasništvu Općine Tovarnik

5
Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH za 2016. godinu
Odluka o dopuni Odluke odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina u vlasništvu općine Tovarnik
Odluka o izboru (najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza
i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno skupljenih frakcija
komunalnog otpada s područja Općine Tovarnik)
Odluka o javnim priznanjima Općine Tovarnik
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tovarnik
Odluka o pokrivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine iz viška prihoda poslovanja za 2015.godinu
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016. godine
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tovarnik za razdoblje od 2016. do 2018.
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 1.1.2015. - 31.12.2015. godine

8
Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada, biorazgradivog otpada i odvojeno skupljenih frakcija komunalnog otpada s područja Općine Tovarnik
evidencijski broj: K01/2016.
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Odluka o prodaji nekretnina (uvijeti i način prodaje nekretnina k.č.1899/11 i k.č. 979/2 k.o. Ilača u vlasništvu Općine
Tovarnik)

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o sufinaniciranju kupnje prve nekretnine na području Općine Tovanik

Stranica 60

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 1.1.2016.-31.12.2016.
godine
Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Tovarnik za razdoblje od 2016. do 2018..
godine
Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godine
Odluka o usvajanju drugih izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.01.2016.g. do
30.06.2016.god.
Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za razdoblje od 01.01.2016.g. do
30.06.2016.god.
Odluka o usvajanju prvih izmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2016. godinu
Odluka o usvajanju prvih izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

11
Strategija razvoja Općine Tovarnik 2016.-2020.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik 2016.-2021.
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tovarnik
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik 2016.-2021. god.
Odluka o isplati naknade novorođenoj djeci s područja Općine Tovarnik
Odluka o prodaji nekretnine k.č. 1899/11 k.o. Ilača najpovoljnijem ponuditelju
Odluka o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2016/2017
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Tovarnik 2016.-2020. godine

13
Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2016.
Odluka (Određuje se sklapanje nagodbe s Matom Pavličićem)
Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Tovarnik
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Tovarnik
Odluka o dopunama Programa potpora poljoprivredi u 2016. godini
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke u sufinanciranju kupnje prve nekretnine na području Općine Tovarnik
Odluka o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
Odluka o poništavanju Odluke o donošenju Strategija razvoja Općine Tovarnik za razdoblje 2016 god. - 2020 god. od 1.
prosinca 2016.
Odluka o prvim izmjenama Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na
području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik u 2016.
Odluka o usvajanju drugih izmjena Program utroška srestava od šumskog doprinosa za 2016.god.
Odluka o usvajanju drugih izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg Proračuna Općine Tovarnik za 2017. god. te projekcija proračuna za 2018-2019. god.
Odluka o usvajanju prvih izmjena Socijalnog programa za 2016. godinu
Odluka o usvajanju trećih izmjena i dopuma Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o usvajanju trećih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tovarnik za razdoblje od 2016. do 2018.
god.

Stranica 61

Odluka o usvajanju trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
Odluka o usvajanju trećih izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016.
Odluka o usvajanju trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016. godine
Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2017. godinu
Plan razvojnih programa za 2017-2019. god.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u športu, kulturi i ostalih javnih potreba civilnog društva za 2017. god.
Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH za 2017. god.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2017. godinu
Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne
skrbi za Općinu Tovarnik u 2017. god.
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017.god.
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
godinu
Socijalni program za 2017. god.

OPĆINA TOVARNIK
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti- dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine
Tovarnik za 2016. godinu

5
Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite
Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2016. godini
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova , raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno
za 2016. godinu
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik za 2016. godinu
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Tovarnik

7
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Tovarnik
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tovarnik

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Stranica 62

8

Izvješće o radu za razdoblje od 10. siječnja do 30. lipnja 2016.g.

11
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju u sezoni 2016/2017.
Plan vježbi Civilne zaštite Općine Tovarnik za 2017. godinu

15
Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i osnivanju Popisnog povjerenstva
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka primatelja i stvaratelja akata u uredskom poslovanju upravnih odjela i tijela
Općine Tovarnik za 2017. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Tovarnik za 2017. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA TRPINJA

Stranica 63

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Trpinja
Program mjera i Provedbeni plan suzbijanja patogenskih 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 2016. godinu

2
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Trpinja za period od VII.-XII. mjeseca 2015. godine
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 2015. godini

4
Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I-XII mjesec 2015. godine
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Trpinja
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Trpinja prema stanju na dan 31. prosinca 2015. godine

5
Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić "Liliput-Trpinja" za pedagošku 2016./2017. godinu
Odluka o donošenju drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja
Odluka o komunalnom redu
Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu KRIO d.o.o. Trpinja za 2015. godinu
Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Liliput Trpinja

9
Odluka (Općina Trpinja prenosi vlasništvo nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Trpinja na
Vodovod Grada Vukovara d.o.o., Vukovar, Jana Bate 4, bez naknade)
Odluka (Usvaja se Izvješće o ostvarenom Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića „LILIPUT –TRPINJA“ u
pedagoškoj 2015./2016. godini)
Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Trpinja za razdoblje od I.-VI. mjeseca 2016. godine
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I.-VI. mjesec 2016. godine

11
Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Trpinja u 2016. godini
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Odluka (Prihvaća se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „LILIPUT – TRPINJA“ za pedagošku 2016/2017.
godinu)
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju nerazvrstane ceste i parkirališta za potrebe mjesnog
groblja u naselju Pačetin
Odluka o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Trpinja za 2017. godinu

Kazalo za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Stranica 64

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Trpinja za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Trpinja za 2017. godinu
Program javnih potreba za udruge od posebnog interesa za Općinu Trpinja za 2017. godinu
Program održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja za 2017. godinu

OPĆINA TRPINJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka (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 2016. godinu
Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog
plana uređenja Općine Trpinja ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/15)
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Trpinja za 2016. godinu

2
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Plana izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Trpinja
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja

4
Zaključak o konačnom utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpinja

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA VOĐINCI

Stranica 65

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Izmjena Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Vođinci
Odluka o imenovanju potpisnika financijske dokumentacije
Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb
Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika općine Vođinci za razdoblje 01.07. - 31.12.2015.
godinu

2
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vođinci za 2015. godinu

3
Odluka o grobljima
Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Općine Vođinci, evidencijski broj: K01/2016
Odluka o usvajanju Izvješća o provebi Plana gospodarenja otpadom Općine Vođinci za 2015.godinu
Odluka o zakupu javnih površina za postavljanje privremenih objekata

7
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2015. godinu

9
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Vođinci,
evidencijski broj: K01/2016
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vođinci
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup pašnjaka u vlasništvu Općine Vođinci na području
Općine Vođinci
Odluka o izboru članova Komisije za inventuru
Odluka o izboru članova Odbora za procjenu štete od divljači
Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb
Odluka o izboru članova Odbora za sport i kulturu
Odluka o izboru članova Povjerenstva za javnu nabavu
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vođinci
Odluka o komunalnom redu Općine Vođinci
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova - održavanje javne rasvjete na području Općine Vođinci
Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Vođinci namjenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i
članova s liste grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vođinci za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2016. godinu
Odluka o visini grobnih naknada
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2016. godini

Stranica 66

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. godini
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika općine Vođinci za razdoblje 01.01. 30.06.2016.godine

12
Plan razvojnih Programa Općine Vođinci za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Izmjena Odluke o visini grobnih naknada
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u tehničko održavanje i rekonstrukciju ceste i pješačke staze u
Vinogradskoj ulici u Vođincima
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vođinci za 2017. godinu
Odluka o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Vođinci
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Vođinci za razdoblje 2016.-2021. godine
Proračun Općine Vođinci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

15
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2016. godinu
Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vođinci

OPĆINA VOĐINCI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

1
Odluka o usvajanju usklađenog Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Vođinci
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vođinci za 2016. godinu (kratkoročni plan)

7
Procedura obračuna i naplate prihoda Općine Vođinci

9
Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske u 2015. godini

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

OPĆINA VRBANJA

Stranica 67

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Vrbanja
Odluka o razrješenju i izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Vrbanja
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2015. godinu
Odluka o zatvaranju odlagališta otpada "Muškovo-Ključ" u Vrbanji za daljnje odlaganje miješanog komunalnog otpada

4
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Vrbanja
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje Općine Vrbanja
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

5
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Vrbanja
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra- nerazvrstana cesta
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra- nerazvrstana cesta
Zaključak (Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje PPUO Vrbanja)

7
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2016. godinu
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi na području
Općine Vrbanja
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja

10
Odluka o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Vrbanja
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi na području
Općine Vrbanja

12
Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2016. godini
Godišnji Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja za 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste do reciklažnog
dvorišta"
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

„KAZALO ZA 2016.“

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu

Stranica 68

Odluka o kupnji dijela nekretnine u k.o. Soljani
Odluka o Proračunu Općine Vrbanja za 2017. 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 2017. godinu
Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Odluka o Socijalnom programu Općine Vrbanja za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Projekcija Proračuna Općine Vrbanja za 2018. i 2019. godinu
Srednjeročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2017.-2019. godine
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava civilne zaštite za 2016. godinu i donošenju Godišnjeg plana razvoja
Sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja za 2017. godinu

OPĆINA VRBANJA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV AKTA

BROJ SV-a

2
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
Zaključak (DVD Vrbanja - imenovanje zapovjednika Željka Čosića na vrijeme od 1 godine)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja za ponovnu javnu
raspravu

5
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja

12
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Vrbanja

Kazalo za 2016. godinu

“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske
županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Bošnjaci, Cerna, Gradište,
Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci,
Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja.

IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27,
telefon: (032) 344-202, faks: (032) 344-051
Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur.,

TISAK: “Bianco Tisak”, S.Radića 31 32100 Vinkovci,
telefon i fax: (032)363-080.

“Službeni vjesnik” objavljuje se i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije na adresi:
www.vusz.hr, e-mail: vjesnik@vusz.hr

