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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
  1 
Odluka o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od 
katastrofa 

Odluka o pristupanju Vukovarsko-srijemske županije u članstvo Udruge Hrvatski klaster 
konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora 

Odluka o pristupanju Vukovarsko-srijemske županije u članstvo Udruge Hrvatski klaster 
konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora 

Odluka 

Odluka 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji za 2013. god. 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja 
Županja 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Opće županijske bolnice 
Vukovar 

Zaključak 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar 

 

 4 
Statut Vukovarsko-srijemske županije 

Poslovnik Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 

Plan zaštite od požara za Vukovarsko-srijemsku županiju 

Odluka 

Odluka o ispravci odluke o proglašenju zaštićenog krajolika Virovi 

 

 6 
Zaključak po Izvješću o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2012. god. 

Odluka o investicijskom održavanju školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i 
pomagala te tekućem održavanju osnovnih škola u 2013. godini 

Odluka o investicijskom održavanju školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i 
pomagala te tekućem održavanju srednjih škola i učeničkog doma u 2013. godini 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene 
ustanove u 2013. godini 

Odluka o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i 
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013.godini 

Odluka o uspostavljanju suradnje s Velikopoljskim vojvodstvom 

Odluka o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne 
osobe u 2013. godini 
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Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih i srednjih škola u 2013. god. 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Vinkovci 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst 
Statuta Doma zdravlja Vinkovci 

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka osnovnih škola u 2013. godini 

Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka srednjih škola i učeničkog doma 
u 2013. godini 

 9 
Izvješće o provedenim izborima za Županijsku skupštinu Vukovarsko-srijemske županije i o 
imenima izabranih članova Županijske skupštine 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

Rješenje o izboru predsjednika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o razrješenju i imenovanju načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja 
Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o imenovanju članova/ica Domskog odbora Doma učenika Vukovar, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Drvodjelsko tehničke škole, Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Ekonomske i trgovačke škole Ivana 
Domca, Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Ekonomske škole Vukovar, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Gimnazije Matija Antuna Reljković, 
Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Gimnazije Vukovar, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Gimnazije Županja, Županja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Obrtničko-industrijske škole Županja, 
Županja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, 
Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Srednje strukovne škole Vinkovci, 
Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Srednje škole Ilok, Ilok 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Strukovne škole Vukovar, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Tehničke škole Ruđera Boškovića, 
Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Tehničke škole Nikole Tesle, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Tehničke škole Županja, Županja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Zdravstvene i veterinarske škole dr. A. 
Štampara, Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Mijat Stojanović" Babina 
Greda 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Matija Antun Reljković, 
Cerna 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Antun i Stjepan Radić" 
Gunja 
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Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "August Cesarec", 
Ivankovo 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec" Jarmina 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor" 
Komletinci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Zrinskih Nuštar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Josipa Lovretića, Otok 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Davorin Trstenjak" 
Posavski Podgajci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Antolovića, 
Privlaka 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, 
Retkovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Ivana Brlić Mažuranić" 
Rokovci-Andrijaševci, Andrijaševci 

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

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Cvrkovića, Stari 
Mikanovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Vođinci, Vođinci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Bobota, Bobota 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole fra Bernardina Tome 
Leakovića, Bošnjaci 

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

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Čakovci, Čakovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, 
Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Meštrović", Drenovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Gradište, Gradište 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Ilača-Banovci, Ilača 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Ilok, Ilok 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Ivana Kozarca, Županja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Korođ, Korođ 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Lipovac, Lipovac 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Lovas, Lovas 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Markušica, Markušica 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Županja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Mitnica" Vukovar 

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

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Negoslavci, Negoslavci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Kozarac" Nijemci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Filipović" Račinovci 
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Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Slakovci, Slakovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Josip Kozarac, Soljani 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Stari Jankovci, Stari 
Jankovci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Dr. Franjo Tuđman, 
Šarengrad 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Štitar 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Tordinci, Tordinci 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Antun Gustav Matoš, 
Tovarnik 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Trpinja, Trpinja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole "Mara Švel Gamiršek" 
Vrbanja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Školskog odbora Osnovne škole Borovo, Borovo 
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 12 
Izvješće o stavljanju mandata vijećnika/ice u mirovanje te verifikaciji mandata 
zamjenika�vijećnika/ice 

Odluka o imenovanju predstavnika Vukovarsko-srijemske županije za članove Skupštine 
Hrvatske zajednice županija 

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima Županijske skupštine 

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

Program javnih potreba u športu Vukovarsko-srijemske županije za 2013. 

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

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za energetsku učinkovitost 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo 

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

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međužupanijsku suradnju 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport 

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

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

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe 

Rješenje o izboru predsjednice i članova Odbora za prekograničnu suradnju i europske 
integracije 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za promet i veze 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Rješenje o izboru predsjednice i članova/ica Odbora za ravnopravnost spolova 

Rješenje o izboru predsjednice i članova Odbora za Statut i Poslovnik 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i 
mladež 

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 

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

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

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci 

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar 

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja 

Rješenje o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-
srijemske županije 

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-
srijemske županije 

 

 15 
Sporazum o suradnji između Vukovarsko-srijemske županije i Velikopoljskog vojvodstva 

Zaključak 
 

 17 
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Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova/ica Stožera zaštite i 
spašavanja Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o imenovanju zapovjednice, načelnika i pomoćnika načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova 

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

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

Zaključak po Izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. mj. 2013. 
god. 

I. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2013. godinu 

 

 18 
Izvješće o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje te verifikaciji mandata zamjenika vijećnika 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-
srijemske županije 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja 
Županja 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja 
Vukovar 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst 
Statuta Doma zdravlja Vinkovci 

Odluka o izmjeni Odluke o priznanjima Vukovarsko-srijemske županije 

Odluka o dodjeli priznanja Županije 

Odluka 

Odluka 

Odluka o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko-
srijemska županija 

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cjeniku pojedinih vrsta usluga pomoći i njege u kući 
Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cjeniku za pružanje dodatne usluge pojačane njege 
pokretnim korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 

 

 23 
II. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2013. godinu 

Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014. 

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

Odluka o istupanju Vukovarsko-srijemske županije iz Skupštine europskih regija (AER) 

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

Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Dr. Franje 
Tuđman Šarengrad 
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Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske 
županije 

Plan rada Županijske skupštine za 2014. godinu 

 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga 
u VSŽ  

 3 
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga županije, gradova i općina na području Vukovarsko-srijemske 
županije 

 

 4 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-
srijemske županije za ponovnu javnu raspravu  

 6 
Pravilnik o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Vukovarsko-
srijemskoj županiji 

Pravilnik o poticanju projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji 

 

 9 
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga na području Vukovarsko-srijemske županije za 
razdoblje 2012.-2014. godine 

Odluka o potvrdi izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog 
vatrogasnog zapovjednika 

 

 10 
Odluka o ukidanju stanja neposredne prijetnje za područja Gradova Vukovara i Iloka i Općine 
Lovas  

 13 
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu poticanja projekata energetske 
učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 2013. 
godine 

 

 15 
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Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji 

Zaključak 
 

 18 
Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Vukovarsko-srijemske županije 

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

 

 19 

Odluka o opremanju Županijskoga stožera zaštite i spašavanja  

 20 
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog odbora za skrb o osobama treće 
životne dobi  

 21 

Suglasnost  

 22 

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove  

 24 
Zaključak 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan i Godišnji program rada Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu 

 

 25 

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije  
 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 

 9 
Plan rada za protupožarnu sezonu u 2013. godini  

 

10
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I 

ZAŠTITU OKOLIŠA 
AKTI ODJELA  

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Ponovna javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-
srijemske županije  

 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA 
PROSTORNO UREĐENJE  

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 

 
 24 
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske 
županije  

 
 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 

ŽUPANIJE 
AKTI UPRAVNOG VIJEĆA 

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 

 
 18 
Status Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-
srijemske županije  
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Kazalo za 2013. godinu 
 

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
AKTI UPRAVNOG VIJEĆA 

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 18 
Odluka o izmjeni Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije  

 
 

URED DRŽAVNE UPRAVE U  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 

AKTI UREDA 
 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

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

 13 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije  

 16 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije  

 19 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije  

 21 
Odluka o određivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Vukovarsko-
srijemske županije  
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Kazalo za 2013. godinu 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA  

NACIONALNIH MANJINA  
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 22 
VIJEĆA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

AKTI VIJEĆA 
 

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

Financijski plan Vijeća slovačke nacionalne manjine VSŽ za 2014. godinu 
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GRAD ILOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA   

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 
 4 
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Iloka za 2013. 

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2012./2013. godinu 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

Odluka o vodoopskrbi 

Odluka o imenovanju osobe za gospodarenje energijom Grada Iloka 

Odluka o imenovanju osoba za praćenje projekta za razvoj Zapadnog Balkana – Drina– Sava 
regije 

Odluka o financiranju zbrinjavanja uginulih domaćih životinja 

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za praćenje i pripremu projekta rekonstrukcije zgrade 
DVD Ilok u Iloku 

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za provedbu i praćenje projekta 

 

 8 
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Iloka 

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ilok 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne 
odvodnje 

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Iloka 

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku 2012./2013. godinu 

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Iloka 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013.godini 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 
2013.godini 

Program javnih potreba u kulturi Grada Iloka za 2013.godini 

 

 11 
Rješenje o imenovanju Mandatne komisije 

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka 

Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik 

Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije 

Odluka o usvajanju izvješća Komunalija d.o.o. Ilok za 2012. godinu 

 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

15

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Muzeja Grada Iloka 

Zaključak o usvajanju revizijskog izvješća 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Iloka za 2013. 

Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa 

Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 

Odluka o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

Odluka o razrješenju člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda 

Odluka o imenovanju člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda 

Statut Grada Iloka 

 15 
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o imenovanju naziva rudine Božinac kao imena ulice u naselju Ilok 

Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Iloka i 
Urbanističkog plana uređenja Grada Iloka 

Odluka o imenovanju ravnatelja dječjeg vrtića 

Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Iloka 

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

Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa 

 

 20 
Zaključak o preustroju Komunalija d.o.o. Ilok 

Zaključak o usklađenju društva Komunalije d.o.o. Ilok sa Zakonom o vodama 

Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Grada Iloka 

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

Odluka o darovanju nekretnine za izgradnju međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Ilok 
– Bačka Palanka 

Odluka o izmjeni odluke o prirezu poreza na dohodak 

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2013./2014. godini 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Iloka 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 

 

 25 
Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj godini 2013/2014. 

Odluka o davanju suglasnosti Muzeju grada Iloka 

Odluka o davanju suglasnosti za promjenu pravnog statusa djelatnice Jasne Perić 
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Zaključak 

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka – ciljane izmjene i 
dopune 

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

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

Izjava o osnivanju trgovačkog društva KOM-ILOK d.o.o. za komunalne djelatnosti 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti 

Odluka o imenovanju direktora "KOM-ILOK" d.o.o. Ilok 

Odluka o imenovanju predsjednika skupštine "Komunalija" d.o.o. Ilok 

Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 

Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Crvenkapica Ilok 

Odluka o davanju suglasnosti tvrtki Ilok Ton d.o.o. Ilok 
 

 
 

GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA    

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluka o sklapanju Aneksa ugovora za zakup poslovnog prostora u Mohovo 

Odluka o provođenju programa «Pomoć u kući starijim osobama» za 2013. godinu 

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava vjerskim zajednicama u 2013. godini 

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Julija Benešića u Iloku 

Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel i gradsku službu Grada Iloka za 2013. godinu 

 

 8 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja Grada 
Iloka na dan 31. prosinca 2012. godine 

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

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje na području Grada Iloka 

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija) 
za 2013. godinu 

Plan nabave Grada Iloka za 2013.godinu 
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 11 
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka 

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

Odluka o dodjeli novčane pomoći učenicima VIII razreda Osnovne škole Julija Benešića Ilok 

Odluka o dodjeli novčane pomoći maturantima - učenicima Srednje škole Ilok 

Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Iloka 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Iloka 

Odluka o provođenju programa "Pomoć u kući starijim osobama" za 2013. godinu 

 

 14 
Zaključak o razrješenju člana Kulturnog vijeća Grada Iloka 

Rješenje o imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Iloka 

Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Iloka u Zajednici športskih udruga Grada Iloka 

Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Iloka u Zajednici športskih udruga Grada Iloka 

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

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

 

 15 
Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče 

Odluka o sufinanciranju razlike plaće djelatnicama programa "Pomoć u kući starijim osobama" 

Odluka o proglašenju Dana žalosti u gradu Iloku 

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ilok 

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ilok 

Odluka o imenovanju predsjednice i zamjenice predsjednice Upravnog vijeća Muzeja grada 
Iloka 

Odluka o razrješenju člana Skupštine tvrtke «Ilok Ton» d.o.o. 

Odluka o imenovanju člana Skupštine tvrtke «Ilok Ton» d.o.o. 

 

 20 
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Iloka 

Odluka o naknadi štete nastale na obiteljskim kućama usljed elementarne nepogode –
prekomjerne količine oborina u naselju Ilok 

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Julija Benešića Ilok 

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

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

Odluka o dodjeli nagrade odličnim učenicima srednje škole 

Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga 

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi štete nastale na obiteljskim kućama usljed elementarne 
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nepogode – prekomjerne količine oborina u naselju Ilok 

 25 
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 

Odluka o podjeli društva (odvajanje s osnivanjem) Komunalija d.o.o. 

Odluka o usklađivanju poslovnih djelatnosti društva Komunalije d.o.o. Ilok sa Zakonom o 
vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) 

Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. za 
obavljanje vodnih djelatnosti 

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Ilok 

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

 

 
MUZEJ GRADA ILOK 

AKTI UPRAVNOG VIJEĆA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 8 
Statut Muzeja Grada Iloka  
 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

19

GRAD OTOK 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA   

 
 

NAZIV AKTA 
 

BROJ SV 
 
 4 
Zaključak 

Zaključak 

Zaključak 

Zaključak 

Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Otok 

Odluka o davanju koncesije 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka Grada Otoka iz 
2012. godine 

Odluka o izradi II. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Otok 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka 

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja "Virovi" 

Zaključak 

Zaključak 

Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu i javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Otoka i naselja 
Komletinci javnom isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2012. - 31.12.2012 
godine 

 

 7 

Odluka 

Odluka 
 

 9 

Odluka o izboru Mandatne komisije 

Zaključak 

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje 

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Otoka 

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Otoka 

 

 14 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi II. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Otok 

Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Otoka 

Odluka o izmjeni Programa financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i 
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zajednicama od posebnog interesa Grada Otoka za 2013. godinu 

Odluka o izmjeni Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

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

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 

Zaključak 

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i njegovog 
zamjenika 

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Otoka 

Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o osnivanju odbora, komisija i povjerenstava 

Odluka 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Grad Otok za razdoblje 1.1.2013. - 30.6.2013. godine 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2013. godinu 

 20 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2013. godinu 

Zaključak 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok 

Zaključak 

Odluka 

Odluka 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

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

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Otoka 

 

 24 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Otok za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju proračuna Grada Otok za razdoblje 1.1.2014. - 31.12.2014. godine 

Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) za 2014. - 2016. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2014. godinu 

Odluka o projekciji Proračuna Grada Otoka za 2015., 2016., godinu 

Program javnih potreba u športu Grada Otoka za 2013. godinu 

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

Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2013. godinu 

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

Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od 
posebnog interesa Grada Otoka za 2013. godinu 
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Program javnih potreba u športu Grada Otoka za 2014. godinu 

Program izgradnje i održavanja športskih objekata Grada Otoka za 2014. godinu 

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

Program javnih potreba u kulturi Grada Otoka za 2014. godinu 

Program financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od 
posebnog interesa Grada Otoka za 2014. godinu 

Odluka o davanju koncesije 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2013. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2014. 
godini 

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

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

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

Izmjenjeni program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini 

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 

Rješenje o određivanju predstavnika Grada Otoka u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
 

 
GRAD OTOK 

AKTI GRADONAČELNIKA    
 

 4 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 

Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini 

 

 14 
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika 

Odluka o naknadi prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Otoka 
 

 16 
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Otoka  
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Statut Općine Andrijaševci 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kupoprodaji dijela nekretnine na k.č.br. 1068/2 k.o. Andrijaševci 

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada s 
područja Općine Andrijaševci 

Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području naselja Andrijaševci i Rokovci u Općini Andrijaševci javnom isporučitelju 
vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika 

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem 
financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci za 2013. 
godinu 

Program javnih potreba u športu za 2013. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Zaključak 

Zaključak 

 

 4 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2012. godinu 

Odluka o komunalnom redu 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2012. 
godinu 

Program korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2013. godinu 

Zaključak o usklađivanju Procjene i Plana zaštite od požara za područje Općine Andrijaševci 

Odluka o mjesnim grobljima 

Odluka o socijalnoj skrbi za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. 

Zaključak 

Zaključak 
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Zaključak 

Zaključak 

 10 
Odluka o izboru članova Mandatne komisije 

Odluka o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća i dva podpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 12 
Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem 
financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste 
grupe birača za 2013. godinu 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci 

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

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci 

Odluka o isplati naknade za rad na sjednicama Općinskog vijeća predsjedniku i članovima 
Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 

Odluka o ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 

 15 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o participiranju kućanstava u preventivnoj i obveznoj dezinsekciji, dezinfekciji i�deratizaciji 
kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2013. do 2014. godine na 
području Općine Andrijaševci 

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

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

Zaključak 

Realizacija Proračuna od 01.01.2013 do 30.06.2013 

 

 21 
Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju 
poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili 
je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase u vlasništvu Republike Hrvatske 

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

Odluka o nerazvrstanim cestama 

Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje godišnje grobne naknade za mjesna groblja u naseljima 
Rokovci i Andrijaševci 

Odluka 

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

 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

24

 25 
III. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

Proračun Općine Andrijaševci za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu 

Projekcija proračuna 

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

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

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem 
financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste 
grupe birača za 2014. godinu 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika 
načelnika 

Odluka o socijalnoj skrbi za 2014. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu 

Odluka o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini 

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

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

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 
2014. godini 

 

 
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Andrijaševci 

Izmjene i dopune Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2013. 
godinu 

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2013. godinu 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2013. godinu 
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Plan nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2012. godinu 

 5 
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih 
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2013. do 2014. godine na području općine 
Andrijaševci 

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na 
području Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

Odluka o visini početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Andrijaševci 

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

 

 16 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preventivnoj i obveznoj dezinsekciji, dezinfekciji i 
deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2013. do 2014. 
godine na području Općine Andrijaševci 

Plan prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. godini 

 

 17 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Andrijaševci  

 18 
II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za 2013. 
godinu 

II.izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu 
 

 25 
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2014. godinu 

Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza 
Općine Andrijaševci 

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

III.izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

 

 
 
 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

26

OPĆINA BABINA GREDA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2013.godinu 

Odluka o usvajanju realizacije Proračuna Općine Babina Greda za 2012.godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Babina Greda 

Odluka 

Odluka 

Odluka o preimenovanju Hrvatskog doma u Hrvatski dom kulture "Franjo Delić" 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Socijalni program Općine Babina Greda za 2013.godinu 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013. godinu 

Program javnih potreba udruga u kulturi za 2013. godinu 

Program javnih potreba sportskih udruga za 2013. godinu 

Plan Javne nabave za 2013. godinu 

 

 10 
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 15 
Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o izradi III ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Babina 
Greda 

Odluka o sklapanju Memoranduma o suradnji između Općine Babina Greda i Općine Šamac 

Odluka 

Odluka 

Odluka 

Odluka 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Babina Greda 

Odluka 

Odluka 
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Odluka o osnivanju Općinske razvojne agencije 

Odluka 

Odluka o imenovanju članova socijalnog vijeća 

Odluka o imenovanju Odbora za statut i poslovnik i upravno-pravne poslove 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

Odluka o imenovanju Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo 

Odluka o imenovanju Odbora za financije i općinski proračun 

Odluka o imenovanju Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i pred-pristupne fondove 

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

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

 21 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova 

Odluka 

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 

Odluka 

Odluka o broju i visini studentskih stipendija Općine Babina Greda za akademsku godinu 2013/14. 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Općine Babina Greda evidencijski broj: K01/2013. 

Odluka 

Odluka 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Babina Greda za period od 01.01. do 30.06.2013. godine 

 

 24 
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Babina Greda za 2013. godinu 

Proračun Općine Babina Greda za 2014. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Babina Greda za 2013. godinu 

Projekcija Proračuna Općine Babina Greda za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o prijenosu investitorskih ovlasti nad projektom sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih 
voda Općine Babina Greda na Vinkovački vodovod i kanalizaciju d.o.o. Vinkovci 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis imovine i sredstava Općine Babina Greda sa stanjem 
31.12. 2013. godine 

Odluka 

Odluka 

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

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Babina Greda u 
2014. godini 
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OPĆINA BABINA GREDA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 25 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Babina Greda 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika  

Plan prijema u službu 

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela 
Općine Babina Greda 
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OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Odluka o proglašenju Dana općine Bogdanovci 

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

 5 
Statut Općine Bogdanovci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 

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

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

 

 10 
Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općine Bogdanovci 

Rješnenje o izboru Mandatnog povjerenstva 

Rješenje izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bogdanovci 

 

 12 
Odluka o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bogdanovci 

Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Rješenje o izboru Odbora za proračun i financije Općine Bogdanovci 

Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općine Bogdanovci 

 

 15 
Izvješće o stavljanju mandata u mirovanje i predlaganje novih vijećnika 

Izvješće o stavljanju mandata u mirovanje i predlaganje novih vijećnika 
 

 16 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Bogdanovci za 2013. godinu  

 22 
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Proračun Općine Bogdanovci za 2014. godinu 

Projekcija Proračuna za razdoblje 2015. - 2016. godinu 
 

 23 
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu 

 

 24 
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Izmjene Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava iz općinskog proračuna za financiranje političkih stranaka u 
2013. godini 

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

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

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

Program socijalne skrbi 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu 

 

 25 
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bogdanovci za 2013. godinu  

 
 

OPĆINA BOGDANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 

NAZIV AKTA 
 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce  
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 10 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost 
od nastajanja i širenja požara  

 23 
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske  
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OPĆINA BOROVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna detaljnog Plana uređenja centra mjesta Borovo 

Odluka o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo 
 

 7 
Odluka o osnivanju prava građenja 

Odluka o prodaji službenog automobila 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Borovo 

Statut općine Borovo (pročišćeni tekst) 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Borovo (pročišćeni tekst) 

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012 god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012 
god. 

Odluka 

Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst) 

Odluka o utvrđivanju mjerila i načinu korištenja sredstava za poticajni razvoj poljoprivrede 

Odluka o utvrđivanju mjerila i načinu korištenja sredstava za poticajni razvoj gospodarstva 

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji plana javne nabave za 2012 god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa javnih potreba u kulturi za 2012. 

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa javnih potreba u sportu za 2012. 

Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji programa financiranja političkih stranaka i općedruštvenih 
potreba u 2012. 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna za 2012 god. 

Godišnji obračun Proračuna za 2012.g. 

Izmjene i dopune Proračuna za 2013.g. 

 

 13 
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od 
požara 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zlatokosa" Borovo 

Odluka o imenovanju članova radnih tijela općinskog vijeća 

Odluka o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća 

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zlatokosa" Borovo 
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Odluka o usvajanju Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja 

Odluka o visini naknade članovima općinskog vijeća, i osobama koje prisustvuju sjednicama 

Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih djelatnosti za 2013. godinu 

Odluka 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2013 god. 

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

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2013 god 

Program financiranja političkih stranaka i općedruštvenih djelatnosti za 2013. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna za 2013.g. 

 16 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, 
izvođenje radova i pogrebne usluge 

Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Borovo 

Odluka o osnivanju prava građenja 

Odluka o pristupanju udruzi LAG Srijem 

 

 19 
Odluka 

Odluka 

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine 
Borovo 

Polugodišnji obračun Proračuna za 2013.g. 
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OPĆINA BOŠNJACI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u 2013. godini 

Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2013. godini 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini u Općini Bošnjaci 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje 2013. - 2015. godina 

Plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2013. godinu 

Odluka o pravu upravljanja građevinama za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2012. godini 

Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2012. godini 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture 
u 2012. godini u Općini Bošnjaci 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne�infrastrukture za 2012. godinu 

Odluka o komunalnom doprinosu 

 

 6 
Statut Općine Bošnjaci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 
 

 19 
Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

Rješenje o izboru Odbora za Proračun i financije 

Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Rješenje o izboru Socijalnog vijeća 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za priznanja Općine Bošnjaci 

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem 

Rješenje o izboru Komisije za imenovanja ulica, trgova i naselja na području Općine Bošnjaci 

Zaključak 

Odluka o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć 
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Odluka o imenovanju ulice u naselju Bošnjaci 

Odluka o sufinanciranju političkih stranaka i članova Vijeća grupe birača iz proračuna Općine 
Bošnjaci 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

Rješenje o izboru Komisije za dodjelu stipendija 

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci 

Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja ''Gospodarske zone Bošnjaci 1'' 

 
OPĆINA BOŠNJACI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 8 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Bošnjaci 1" 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Bošnjaci 1" 
 

 19 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone 
Bošnjaci 1"  
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o visini komunalnog doprinosa za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina 

Statutarna odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cerna 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Cerna 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju gospodarenja otpadom na području Općine Cerna za 
2012.g. 

 

 7 
Godišnji obračun Proračuna za 2012. godinu 

Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a i Vatrogasne 
zajednice Općine Cerna 

Odluka o obavljanju poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete – slobodnom pogodbom 
za razdoblje 2013.-2017.g. 

Odluka o nerazvrstanim cestama 

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području 
Općine Cerna za razdoblje 2013.-2018.g. 

Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora 35. Žetvenih svečanosti 

Zaključak o razmatranju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Cerna za I-XII 2012. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara sa Planom 
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora sa planom aktivnog uključenja svih sudionika 
zaštite o požara za 2013. godinu 

 

 11 
Odluka o izboru Mandatne komisije 

Zaključak 

Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Cerna 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Cerna 

Odluka o visini naknade troškova predsjedniku Općinskog vijeća Općine Cerna 

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskom načelniku i zamjeniku općinskog 
načelnika 

 

 16 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna od 01. 01. 2013. do 30. 06. 2013.  
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Zaključak o razmatranju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Cerna za I-VI 2013. godinu 

Odluka o izmjeni odluke o naknadi za razvoj 

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

Odluka o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za poljoprivredu 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju i kupovinu imovine 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu čovjekove okoline 

Odluka o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe 

Odluka o imenovanju Mirovnog vijeća 

Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih natječaja 

Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 25 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Cerna za 2013. godinu 

Proračun Općine Cerna za 2014. i projekcija za 2015-2016. godinu 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2014. godinu 

Izmjene Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2013. godinu 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013. godine 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

Izmjene Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu 

Izmjene Programa socijalne skrbi za 2013.g. 

Izmjene Programa mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2013. godine 

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

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

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2014. 

Plan davanja koncesija za 2014. godinu 

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

Odluka 
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Plan prijema za stručno osposobljavanje u Općini Cerna bez zasnivanja radnog odnosa u 2012. 
godini 

Program stručnog osposobljavanja za rad u Općini Cerna bez zasnivanja radnog odnosa 
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OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 3 
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka u 
2013. godini 

Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Općinskog vijeća Općine Gradište u 2013. godini 

Odluka 

Odluka 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradište 

Izmjene i dopune Statuta Općine Gradište 

Odluka o kratkoročnom zaduženju 

Odluka o prodaji k.č. 2264/12, površine 4.300 m2 u poslovnoj zoni «AMBARINE» Gradište 

Izmjene i dopune Odluke o visini komunalnog doprinosa 

 

 9 
Odluka o izboru Mandatne komisije 

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 16 
Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe 

Odluka o izboru Odbora za Proračun i financije 

Odluku o osnivanju prava građenja na dijelu k.č. 3455/2, površine 36593m2 u poslovnoj zoni 
"AMBARINE" Gradište 

Odluku o prodaji k.č. 3455/3 u k.o. Gradište, površine 18.737 m2 u poslovnoj zoni "AMBARINE" 
Gradište 

Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskom načelniku i naknade zamjeniku 
općinskog načelnika 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Gradište za razdoblje od 01.01.- 
30.06.2013. 

Odluka o usvajanju izvješća načelnika Općine Gradište za period od 01.01.-30.06.2013. godine 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Gradište 
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 22 

Odluka o darovanju k.č. br. 3454/14 u k.o. Gradište  

 25 
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

Proračun Općine Gradište za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2014. godinu 

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

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje 
političkih stranaka u 2013. godini 

Izmjene Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu 

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka u 
2014. godini 

Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Općinskog vijeća Općine Gradište u 2013. godini 

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Gradište 

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

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Program javnih potreba za udruge u 2014. godini 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj 

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Općinu Gradište 

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

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradište u 2014. 
godini 
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OPĆINA GRADIŠTE 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 3 
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Gradište  
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OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o izborima za članove vijeća mjesnih odbora Općine Ivankovo 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ivankovo 

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ivankovo 
 

 10 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ivankovo 

Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 

Odluka o izboru prvog potpredsjednika/potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Ivankovo 

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo 

Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 

Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 

 13 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2012.g. 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 1.01.2013 - 30.06.2013 

 

 17 
Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Retkovci 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
 

 18 
Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Radosno djetinjstvo" 
Ivankovo 

Odluka o povratu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine 
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OPĆINA IVANKOVO 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 15 
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog Upravnog odjela Općine Ivankovo  
 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

44

OPĆINA JARMINA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva  

 7 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2012. godinu  

 11 
Zaključak o verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine Jarmina 

Rješenje o izboru Mandatne komisije 

Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun 

Rješenje o izboru Odbora za socijalnu skrb 

Rješenje o izboru Odbora za kulturu 

Rješenje o izboru Odbora za sport 

Rješenje o izboru Odbora za branitelje 

 

 13 
Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području Općine Jarmina javnom isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom 
vodovodu i kanalizaciji d.o.o. 

 

 15 
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jarmina 

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

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

 

 17 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2013. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Jarmina za 2013. godinu 
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 18 

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja radne zone Jarmina – jug  

 22 
Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području Općine Jarmina javnom isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom 
vodovodu i kanalizaciji d.o.o. 

 

 25 
Proračun Općine Jarmina za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jarmina za 2014. godinu 

Projekcija proračuna 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Jarmina 

 

 
OPĆINA JARMINA 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Jarmina 

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

Poseban popis gradiva Općine Jarmina i njezinih prednika s rokovima čuvanja 

 

 21 
Objava ponovne Javne rasprave o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Jarmina  
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OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovas u 2012. godini 

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

Program javnih potreba športskih udruga za 2013. godinu 

Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu 

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Vukovar – ogranka Lovas za 2012. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Program rasporeda sredstava udrugama s područja Općine Lovas u 2013. godini 

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

 

 5 
Statut Općine Lovas 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lovas 

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovas 

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 
2012. godine 

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Lovas u 2012. godini 

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa u 2012. godini 

Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekta komunalne infrastrukture u 2012. godini 

Odluka o Usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate 
prihoda za područje Općine Lovas 

 

 7 

Odluku o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2012. godinu  

 13 
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lovas 

Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje 
komunalnog otpada za područje Općine Lovas 
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Odluka o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava načelnika Općine Lovas 

 19 
Odluku o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2013. godinu 

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

 

 24 
Proračun Općine Lovas za 2014. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lovas za 2014. godinu 

Plan razvojnih programa Općine Lovas za razdoblje 2014. do 2016. godine 

Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za priključak na vodovodnu mrežu u Općini 
Lovas 

 

 25 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovas za 2013. godinu i projekcije proračunske 
potrošnje za 2014. i 2015. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

Program javnih potreba športskih udruga za 2014. godinu 

Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Općine 
Lovas 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program rasporeda sredstava udrugama s područja Općine Lovas u 2014. godini 

 

 
 

OPĆINA LOVAS 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 13 
Odluka o formiranju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje 
komunalne�djelatnosti - skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje 
komunalnog otpada za područje Općine Lovas 

Odluka o najmanjoj visini naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - skupljanje i 
odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje Općine 
Lovas 

Odluka o instrumentu osiguranja naplate naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti 
– skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada za područje 
Općine Lovas 

Odluka o jamstvu za ozbiljnost ponude na natječaju za davanje koncesije za obavljanje komunalne 
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djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada 
za područje Općine Lovas 

 18 
Objava Javne rsprave o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas 

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

 19 
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske  
 24 
Plan prijma u službu  
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluku o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
2013.g. 

Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Markušica 

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Markušica 

 

 5 
1. izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2013.g. 

1. izmjene programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

1.izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u
2013. 

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

Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Markušica 

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Markušica 

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

 

 7 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Markušica 

Odluka o usklađenju Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Markušica 
 

 10 
Rješenje e o izboru Mandatne komisije 

Rješenje o verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine Markušica 

Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

Rješenje izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Markušica 

Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Markušica 

Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Markušica 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2012. god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2012. 
god. 
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Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2012. god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2012. god. 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i zgrada u 
Općini Markušica za 2012. god. 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 

 13 
2.izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2013.g. 

Odluka o izmjeni odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 

2.izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u 
2013. 

Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu
vodoopskrbu na području naselja Markušica, Ostrovo, Gaboš i Podrinje javnom�isporučitelju vodnih
usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. 

 

 15 
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu vodom 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
 

 18 

Odluka o usklađenju Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Markušica  

 21 
4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Markušica za 2013.g. 

Proračun Općine Markušica za 2014.godinu 

Plan razvojnih programa 2014-2016. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Markušica za 2014. godinu 

Financijski plan Proračuna Općine Markušica za razdoblje 2015.-2016 g. 

Odluku o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
2013.g. 

Odluka o nerazvrstanim cestama 

Program javnih potreba u kulturi Općine Markušica za 2014. godinu 

Program javnih potreba u sportu Općine Markušica za 2014. godinu 

Program održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u 2014. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
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OPĆINA MARKUŠICA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 
 10 
Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2012. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za 2012. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Markušica za 2012. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Markušica za 2012. godinu 

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrasktrukture i zgrada u Općini Markušica u 
2012 

 

 15 

Prvailnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela  

 16 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Markušica za period od 01.01. do 30.06.2013. 
godinu  
 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

52

OPĆINA NEGOSLAVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Statutarna odluka�Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci za 2012. 
godinu 

 

 7 
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Statutarna odluka 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci za 2012. 
godinu 

Zaključak 

 

 10 
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

Izvještaj o verifikaciji mandata 

Odluka o utvrđivanju člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća 

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Negoslavci 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Negoslavci 

Odluka 

Odluka 

 

 13 

Odluka o izvršenju Proračuna za 2012. godinu  

 25 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Negoslavci za I – VI 2013. godine  
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OPĆINA NIJEMCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Nijemci 

Odluka o upravljanju i održavanju groblja Općine Nijemci 

Zaključak 

Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području naselja Nijemci, Apševci, Lipovac, Podgrađe, Đeletovci, Donje Novo Selo, 
Banovci i Vinkovački Banovci u Općini Nijemci javnom isporučitelju�vodnih usluga Vinkovačkom 
vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

 

 4 
Statut Općine Nijemci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nijemci 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. g. 

Odluka o smanjenju opsega komunalnih poslova održavanja javnih površina 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga rada Općinskog načelnika za 
2012.g. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. g. 

Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. g. 

Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2013.g. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Nijemci za 2013. godinu 

Prve Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture�za 2013. g. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g. 

Prve izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2013. g. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2012. g. 

 

 11 
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 

Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nijemci 
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 12 
Izmjena odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Nijemci k.č.br. 1584/8 k.o. Nijemci 

Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o izboru Odbora za proračun i financije 

II odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nijemci za 2013. godinu 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Nijemci I Faza 

 

 17 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2013. g. 

Druge izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2013. g. 

Prve izmjene Programa razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period: 2013. - 2015. godina 

Prve izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013.g. 

Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g. 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. g. 

Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2013.g. 

Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. g. 

Odluka o obliku i sadržaju pečata mjesnih odbora Općine Nijemci 

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Nijemci I Faza 

II. Odluka o raspisivanju otvorenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Nijemci 
I Faza 

Otvoreni Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Nijemci I Faza 

Prve Izmjene i dopune Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i 
visokom obrazovanju za 2013. g. 

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

Zaključak o pristupanju Projektu MESHARTILITY 

Zaključak o mirovanju mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Nijemci Stjepana Liščević i 
početku obnašanja dužnosti zamjenika 

 

 23 
Proračun Općine Nijemci za 2014. g. i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. g. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2014. godinu 

Analiza sustava zaštite i spašavanja za općinu Nijemci u 2013.g. 

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

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g. 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014 .godinu 
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Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. g. 

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

Program javnih potreba u športu za 2014. godinu 

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2014. godine 

 
OPĆINA NIJEMCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Izvješće o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Općine Nijemci za 2012.g.  

 8 
Plan prijma u službu u upravu Općine Nijemci za 2013.godinu  

 16 
Prve izmjene plana prijma u službu u upravu Općine Nijemci za 2013.godinu  

 17 
Izvješće o preraspodjeli proračunskih sredstava planiranih u Proračunu Općine Nijemci za razdoblje 
od 1. siječnja 2013. g. do 30. lipnja 2013. godine  
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OPĆINA NUŠTAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 4 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nuštar 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Plan raspodjele sredstava za Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar za 2013. godinu 

Plan raspodjele sredstava za Program javnih potreba udruga na području Općine Nuštar za 2013. 
godinu 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otpis osnovnih sredstava financijske i kapitalne imovine 
Općine Nuštar 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis osnovnih sredstava financijske i kapitalne imovine 
Općine Nuštar 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar za 2013. godinu 

Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu 

Program javnih potreba udruga za 2013. godinu 

Program kapitalnih ulaganja za 2013. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

 

 13 
Financijsko izvješće Općine Nuštar od 1.1.-31.12.2012. 

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Rješenje o izboru povjerenstva za izbor i imenovanje 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nuštar 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća predškolske ustanove VRTULJAK u Nuštru 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nuštar 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Rješenje o izboru Odbora za proračun i financije Općine Nuštar 

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora tvrtke "Monosterium" d.o.o. Nuštar 

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 

 

 18 
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Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
 
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva 

  

 19 
Financijsko izvješće Općine Nuštar od 1.1.-30.06.2013. 
 
Odluka 

 

 20 
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Nuštar  
 22 
Izmjene Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima 
 
Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 
 
Odluka o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 

 

 24 
Prve izmjene i dopune Proračuna općine Nuštar za 2013. g. 
 
Proračun Općine Nuštar za 2014. godinu 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2014. godinu 

 

 
OPĆINA NUŠTAR 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   
 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 21 

Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika  
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OPĆINA PRIVLAKA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću "Palčica" 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Privlaka za 2013. godinu 

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Privlaka 

 

 7 
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka  

 13 
Odluka o izboru Mandatne komisije 

Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Privlaka 

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Odluka o imenovanju Odbora za sport i kulturu 

Odluka o imenovanju Odbora za socijalnu skrb 

Odluka o imenovanju Odbora za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Privlaka 

Odluka o imenovanju Odbora za hrvatske branitelje 

Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2012. godinu 

 

 20 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za razdoblje 01. siječnja 2013. - 30. 
lipnja 2013. godine 

Odluka o osnivanju prava građenja 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
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OPĆINA STARI JANKOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Odluka o nerazvrstanim cestama 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Stari Jankovci za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2012. - 31.12.2012. 
godine 

 

 5 
Statut Općine Stari Jankovci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci 

Odluka 
 

 10 
Odluka o imenovanju Mandatne komisije 

Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja 

Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća 

Odluka o imenovanju prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 

Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

 11 
Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegovih zamjenika 

Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o grobljima 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o imenovanju Uprave groblja Općine Stari Jankovci 

Odluka o imenovanju upravitelja Vlastitog pogona 

 

 13 
Odluka o imenovanju 

Odluka o imenovanju Odbora za procjenu štete od divljači 

Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja 

Odluka o najmu stanova 

Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredna zemljišta 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Stari Jankovci za razdoblje 1.1.2013. 
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- 30.6.2013. godine 

 16 
Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja ''rit'' u Starim Jankovcima 

Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu 

Odluka o potpisivanju Povelje o suradnji i prijateljstvu između Općine Stari Jankovci (Republika 
Hrvatska) i Općine Žepče (Federacija Bosne i Hercegovine) 

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Stari Jankovci 

Dopuna odluke o socijalnoj skrbi 

 

 19 
Odluka o visini naknada usluga koje vrši trgovačko društvo u vlasništvu Općine "Eko Jankovci" , 
d.o.o. Stari Jankovci 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Stari Jankovci 

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

 

 24 
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Stari Jankovci 

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

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stari Jankovci za 2014. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Odluka o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 

Mreža dječjih vrtića na području Općine Stari Jankovci 

Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Stari Jankovci 

Odluka o prihvaćanju nalaza revizije 

 

 
OPĆINA STARI JANKOVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 7 
Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja "Rit" u Starim Jankovcima 

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja "RIT" u Starim Jankovcima 
 

 10 
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Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog Prijedloga urbanističkog plana uređenja "Rit" u Starim 
Jankovcima  

 20 

Objava Javne raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja "Jošina 1" u Novim Jankovcima  
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OPĆINA STARI MIKANOVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Odluka o komunalnom doprinosu 

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

Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području naselja Stari Mikanovci i Novi Mikanovci u Općini Stari Mikanovci javnom 
isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom vodovodu i kanalizacija d.o.o. 

 

 10 
Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

Odluka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci 

 

 12 
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo Općine Stari Mikanovci 

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti Općine Stari Mikanovci 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Stari Mikanovci 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

 

 15 
Statut Općine Stari Mikanovci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2013. godinu 
 

 19 
Odluku o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju 

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača Općine Stari Mikanovci 
 

 25 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2013. godinu  
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Proračun Općine Stari Mikanovci za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2014. godinu 

Projekcija proračuna 

 
OPĆINA STARI MIKANOVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 19 
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove "Vedri dani" Stari 
Mikanovci  
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OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Godišnji obračun Proračuna za 2012. godinu Općine Štitar 

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

Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu (proslave) 

Program javnih potreba u športu za 2013. godinu 

Program javnih potreba kulturi za 2013. godinu (udruge) 

Program socijalne skrbi za 2013.g. 

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

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

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

Program Javnih potreba u poljoprivredi Općine Štitar za 2013. godinu 

Statut Općine Štitar 

 

 7 
Odluka o davanju suglasnosti o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta "Sustav 
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije 
Županja" (EU Projekt) 

 

 11 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Štitar 

Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća 
Općine Štitar 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 

Rješenje o izboru I potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 

Rješenje o izboru II potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Štitar 

Rješenje 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine 
Štitar 

 

 12 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća 
Općine Štitar 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine 
Štitar 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine 
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Štitar 

Rješenje o izboru i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, divljači i 
druge vrste šteta Općinskog vijeća Općine Štitar 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Štitar 

Izmjene i dopune program javnih potreba kulturi za 2013. godinu (udruge) 

Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za popis birača 

 13 
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja  
 17 
Odluka o pripremnim radnjama za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na području 
Općine Štitar 

Cjenik dimnjačarskih usluga 

Odluka 

 

 21 
Odluka o imenovanju člana povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 

Odluka o imenovanju člana povjerenstva koje procjenjuje troškove za stavljanje u funkciju 
poljoprivrednog zemljišta 

 

 24 
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Štitar 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013. godine 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu (proslave) 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba kulturi za 2013. godinu (udruge) 

Plan davanja koncesija za 2014. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Štitar za 2013. godinu 

Proračun Općine Štitar za 2014. i projekcija za 2015. -2016. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Štitar za 2014. godinu 

Odluka o osnivanju savjeta za socijalnu skrb i imenovanju članova za područje Općine Štitar 

 

 
 
 
 
 

 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

66

OPĆINA ŠTITAR 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Plan prijema za stručno osposobljavanje u Općini Štitar bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. 
godini  

 21 
Odluka o imenovanju člana povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem  
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OPĆINA TOMPOJEVCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Tompojevci  
 5 
Statut Općine Tompojevci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tompojevci 

Izmjene i dopune programa javnih potreba sportskih udruga za 2013. godinu 

Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2012. godinu 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. 
godinu 

Odluka 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2012. godinu 

Odluka o prijenosu poslovnog udjela 

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

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tompojevci 

Odluka 

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Tompojevci 

I. rebalans Proračuna Općine Tompojevci za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2012. godinu 

Odluka 

 

 9 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Tompojevci 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tompojevci 

Izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Tompojevci i o imenima izabranih 
vijećnika 

 

 12 
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Zaključak 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika/ca u Općinskom 
vijeću Općine Tompojevci za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine 

Odluka 

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

 

 18 
II. rebalans Proračuna Općine Tompojevci za 2013. godinu 

Rješenje o imenovanju Unutarnjeg nadzora 

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Tompojevci 

Odluka o određivanju lokacije i suglasnosti za izgradnju spomen-obilježja 

Izmjene i dopune Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2013. godinu 

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini 

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu 

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2013. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 

 

 24 
Proračun Općine Tompojevci za 2014. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2014. godinu 

Projekcija Proračuna Općine Tompojevci za 2015. i 2016. godinu 

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

Analizu stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2013. godini 

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

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

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga 

Odluka o lokaciji reciklažnog dvorišta 

Program socijalne skrbi Općine Tompojevci za 2014. godinu 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu 

Program javnih potreba sportskih udruga za 2014. godinu 
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Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2014. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 

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

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

Odluka 

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine 
Tompojevci 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Tompojevci 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika/ca u Općinskom 
vijeću Općine Tompojevci za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Tompojevci 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Tompojevci 

 
OPĆINA TOMPOJEVCI 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 

 5 
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Općine Tompojevci 

Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine 

Odluka 

 

 8 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost 
od nastajanja i širenja požara  

 18 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Tompojevci  
 24 
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Tompojevci u Skupštini trgovačkog društva Vodovod 
grada Vukovara d.o.o. 
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OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 5 
Odluka o imenovanju inventurne komisije 

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

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tordinci 

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

Odluka o parceliranju�Odluka o prodaji dijela građevinskog zemljišta 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Tordinci za 2013. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Tordinci za 2013. godinu 

Odluka o upravljanju i održavanju groblja u Općini Tordinci 

Odluka o visini naknade zakupa objekta 

 

 7 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tordinci u 2013. 
godini 

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

Odluka kojom se potvrđuju imenovani zapovjednici vatrogasnih postrojbi 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2012. godinu 

 

 8 

Godišnji obračun Proračuna Općine Tordinci za 2012. godinu  

 10 
Odluka o imenovanju Mandatne komisije 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru Predsjednika Općinskog vijeća Općine Tordinci 

Odluka o izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tordinci 

 

 13 
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Tordinci 

Odluka o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Tordinci 
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Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o izboru članova Odbora za Proračun i financije 

Odluka o izboru članova Odbora za Predstavke i pritužbe 

Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave 

Odluka o plaći Općinskog načelnika i naknadi zamjenicima Općinskog načelnika 

 16 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu  

 19 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

Odlukao izboru potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa Općine Tordinci 

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

Odluka o poništavanju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Tordinci 

Popis čestica za koje se poništava Javni natječaj u k.o. Antin 

Odluka o visini novčane potpore za novorođeno dijete 

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

Obrazloženje 

 

 20 
Statut Općine Tordinci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tordinci 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Tordinci za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Tordinci za razdoblje 1.1.2013. – 
30.6.2013. godine 

 

 25 
Proračun Općine Tordinci za 2014. godinu i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna općine Tordinci za 2014. godinu 

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

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

 

 
 
 
 



  “KAZALO ZA 2013.”       Stranica    
 

Kazalo za 2013. godinu 
 

72

OPĆINA TORDINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 7 
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 

Odluka kojom se potvrđuju imenovani zapovjednici Vatrogasnih postrojbi 
 

 11 
Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Tordinci  
 13 
Izvješće o Planu gosodarenja otpadom na području Općine Tordinci u 2012. godini  
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OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Statut Općine Tovarnik 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tovarnik 

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u 2013. god. 

Odluka o usvajanju izvješća o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Tovarnik za 2013. god. 

Izvješće o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Tovarnik za 2013. god. 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju socijalnog programa Općine Tovarnik za 2012. god. 

Izvješće o izvršenju socijalnog programa Općine Tovarnik za 2012. god. 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine 
Tovarnik za 2012.god. 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2012. 
godinu 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u športu i rekreaciji Općine 
Tovarnik za 2012. god. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u športu i rekreaciji Općine Tovarnik za 2012. god. 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi te održavanje i izgradnja 
objekata kulture Općine Tovarnik za 2012. god. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi te održavanje i izgradnja objekata kulture 
Općine Tovarnik za 2012. god. 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Tovarnik za 2012.god. 

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik 
za 2012. godinu 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 
2010-2018 za 2012. godinu 

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik u 2012. godini 

Odluka o rasporedu novčanih sredstava iz Proračuna Općine Tovarnik za 2013. god. političkim 
strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko vijeće Općine Tovarnik za prvih pet mjeseci 2013. 
god. 

Odluka o prijenosu investitorskih prava i obveza 

Odluka o pokrivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine iz viška prihoda poslovanja za 2012. 
godinu 

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2013. god. 

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Tovarnik 

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 1.1.2012. - 
31.12.2012. 
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 11 
Odluka o imenovanju Mandatne komisije 

Izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Tovarnik održanim dana 19.05.2013. 
god. i o imenima izabranih vijećnika 

Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Odluka o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

 

 14 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik 

Odluka o visini naknada općinskim vijećnicima, predsjedniku, potpredsjednicima, radnim tijelima 
općinskog vijeća i predsjednicima klubova vijećnika 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik 

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

 17 
Odluka o naknadi načelnika Općine Tovarnik koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog 
odnosa  

 20 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tovarnik 

Odluka o rasporedu novčanih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za 2013. god. političkim 
strankama čiji su članovi izabrani u Općinsko vijeće Općine Tovarnik i članovima Općinskog vijeća 
Općine Tovarnik izabranih s liste grupe birača za srpanj-prosinac 2013.g. 

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

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu 

Odluka o imenovanju Odbora za branitelje 

Odluka o imenovanju Komisije za proračun i financije 

 

 25 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za socijalna pitanja 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu 

Odluka o stipendijama Općine Tovarnik 

Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Tovarnik 2014-2016 

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 
2013. god. 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
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za 2013. godinu 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2013. god. 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa javnih potreba u športu Općine Tovarnik za 2013. 

Odluka o usvajanju izmjena socijalnog programa za 2013. god. 

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

Odluka o usvajanju programa javnih potreba u kulturi i športu za 2014. god. 

Odluka o usvajanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Odluka o usvajanju socijalnog programa za 2014. god. 

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

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2013 godinu 

Proračun za 2014. god. i projekciju javne proračunske potrošnje Općine Tovarnik od 2015- 2016. 
godine 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2014. godinu 

 
 

OPĆINA TOVARNIK 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 1 
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
području Općine Tovarnik za 2013. godinu 

Plan javne nabave roba, usluga i radova Općine Tovarnik za 2013. godinu 
 

 2 

Prva odluku o preraspodjeli sredstava Proračuna Općine Tovarnik za 2013. god. 

Prve izmjene i dopune plana javne nabave roba, usluga i radova Općine Tovarnik za 2013. godinu 
 

 6 

Druge izmjene i dopune plana javne nabave roba, usluga i radova Općine Tovarnik za 2013. godinu  
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OPĆINA TRPINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 3 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za udruge građana, političkih 
stranaka i udrugama i zajednicama od posebnog interesa Općine Trpinja za 2012. godinu 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Trpinja za 2012. 
godinu 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana nabave Općine Trpinja za 2012. godinu 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Trpinja za period od VII-XII 2012. godine 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Trpinja za 2012. 
godinu 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja u 
2012. godinu 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Plana 
izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu 

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Trpinja za 2012. godinu 

 

 9 
Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 

Zaključak 

Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje 

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za komunalne 
djelatnosti 

 

 11 
Statut Općine Trpinja 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Trpinja 

Odluka o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Rješenje 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Rješenja o osnivanju Povjerenstva za popis birača Općine Trpinja 
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Rješenje o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 17 
V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. 
godine 

IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. 

III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine 

Odluka 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Trpinja za period od I-VI 2013. godine 

VI. obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine 

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Trpinja 

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Liliput – Trpinja 

Zaključak 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I-VI 2013. 
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OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika općine Vođinci za razdoblje 
30.06.-31.12.2012. godinu 

Odluka o davanju prava korištenja (upravljanja) i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području naselja Vođinci javnom isporučitelju vodnih usluga Vinkovačkom 
vodovodu i kanalizaciji d.o.o. 

 

 3 

Odluka o komunalnom doprinosu  

 7 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vođinci 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vođinci 

Odluka o nerazvrstanim cestama 

 

 11a 
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2012. godinu 

Statut Općine Vođinci 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vođinci 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

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

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vođinci u 
2012.godini 

Odluka o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik 

Odluka o izboru članova Povjerenstva za javnu nabavu 

Odluka o izboru članova Povjerenstva za elementarnu nepogodu 

Odluka o izboru članova Odbora za sport i kulturu 

Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti 

Odluka o izboru članova Odbora za procjenu štete od divljači 

Odluka o izboru članova Odbora za poljoprivredu 

Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb 

Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu priznanja i javnih nagrada 
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Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Odluka o izboru članova Komisije za inventuru 

 15 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Vođinci 

Odluka o visini naknade za rad načelnika Općine Vođinci 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2013. godinu 

 

 17 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2013. godinu 

Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije 
 

 22 
Proračun Općine Vođinci za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vođinci za 2014. godinu 

Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića" Mladost Vođinci" 

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za postupak povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete na području Općine Vođinci 

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju 
poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili 
je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednosti drvne mase 

Odluka o imenovanju ravnateljice vrtića "Mladost Vođinci" 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci 

 

 24 
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vođinci za 2013. godinu 

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

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

Odluka o otpisu zbog zastare 

Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnog posla – održavanje javne rasvjete u općini Vođinci 

Odluka o sanaciji ulica Vinogradska i Kučište 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program javnih potreba u obrazovanju za 2014. godinu 

Program javnih potreba sportskih udruga za 2014. godinu 

Program javnih potreba u kulturi za 2014.god. 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
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OPĆINA VOĐINCI 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 2 
Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Vođinci  
 11 
I.Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vođinci  
 11a 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Vođinci 

Objava javne rasprave o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Vođinci 

 

 17 
Odluka  
 19 
Odluka o razrješenju dužnosti Upravnog vijeće Dj.vrtića "Mladost Vođinci" 

Odluka 
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OPĆINA VRBANJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA   

 
 
NAZIV AKTA 

 
BROJ SV 

 
 4 
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2012. godini 

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

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbanja 

Plan davanja koncesija u 2013. godini 

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko 
vijeće Općine Vrbanja 

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vrbanja 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2013.-2015. godine 

 

 5 
Statut Općine Vrbanja 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrbanja 
 

 7 
Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrbanja, 
elektroinstalacije i uređaja na objektima u vlasništvu Općine Vrbanja na temelju pisanog ugovora 

Odluka sklapanju dodatka II ugovora o koncesiji za obavljanje poslova na skupljanju komunalnog 
otpada i održavanju deponije na području Općine Vrbanja 

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za 2012. godinu 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. 
godinu 

 

 9 
Odluka o izboru Mandatne komisije 

Zaključak 

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbanja 

Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbanja 

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbanja 

 

 11 
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Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu 

Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja 

Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Općine Vrbanja 

Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Vrbanja 

Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Odluka o izboru komisije za statut i poslovnik 

Odluka o izboru potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa Općine Vrbanja 

Odluka o izboru komisije za proračun i financije 

Odluka o izboru povjerenstva za provedbu natječaja i oglasa za prijem u radni odnos 

Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja 

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja 

Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu 

 

 13 
Odluka o grobljima 

Odluka o odabiru jedinog ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti – preuzimanja, opremanja i prijevoza umrlih osoba na području Općine Vrbanja 

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko 
vijeće Općine Vrbanja 

 

 16 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu 
 

 24 
Odluka o Proračunu Općine Vrbanja za 2014. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu 

Projekcija Proračuna Općine Vrbanja za 2015. i 2016. godinu 

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

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

Odluka 

Odluka�Program gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

Odluka o socijalnom programu Općine Vrbanja za 2014. godinu 

 

 25 
Odluka o III izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu 

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

Odluka o naknadama troškova za rad vijećnicima, članovima radnih tijela, općinskom načelniku, 
zamjeniku/nici općinskog načelnika i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela 
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Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani i 
Strošinci 

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko 
vijeće Općine Vrbanja 

Odluka o usvajanju Strateškog plana Općine Vrbanja za razdoblje 2014. – 2016. godine 

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

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

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2014. 
godini 
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“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE službeno je glasilo Vukovarsko-srijemske 
županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, 
Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari 
Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja. 

 

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

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

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

Urednica: Katarina Radman, dipl.oec. 

 

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

telefon i fax: (032)363-080. 

 

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

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


