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Broj 1      30. siječnja 2017. godine  GLASILO IZLAZI PO  

          POTREBI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA DRENOVCI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 022-01/17-01/8 

Urbroj: 2212/05-17-02  

Drenovci,  9. siječnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 8 i 9.  Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

članka 47. Statuta Općine Drenovci  

Općinski načelnik donosi 9. siječnja 2017. 

godine 

 

PLAN PRIJEMA ZA STRUČNO 

OSPOSOBLJAVANJE 

U OPĆINI DRENOVCI  BEZ 

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  U 

2017. GODINI 

 

I. Sukladno svojim potrebama i 

Programima Vlade Republike Hrvatske u 

području stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa, Općina 

Drenovci  planira u 2017. godini provoditi 

Program stručnog osposobljavanja, bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Program stručnog osposobljavanja iz 

točke I ovoga Plana provodi se u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Drenovci 

Uvjeti za ova službenička mjesta su:  VSS 

magistar ekonomije, VŠS ekonomist ili 

stručni prvostupnik ekonomije, ili SSS, IV 

stupanj,  ekonomist,  odnosno VSS  

magistar prava odnosno VŠS upravni 

pravnik odnosno stručni prvostupnik javne 

uprave ili sl. 

 

III. U okviru Programa stručnog 

osposobljavanja bez zasnivanja radnog  

odnosa u 2017. godini  planira se prijem 

tri osobe ekonomskog usmjerenja - VSS 

magistar ekonomije, VŠS ekonomist ili 

stručni prvostupnik ekonomije, ili SSS, IV 

stupanj,  ekonomist, ovisno o stanju na  

 

tržištu rada, te dvije osobe -  VSS magistar 

prava ili VŠS upravni pravnik odnosno 

stručni prvostupnik javne uprave. 

 

IV. Utvrđuje se da će se u 2017 godini u 

Jedinstvenom upravnom odjelu  provoditi 

odobreno stručno osposobljavanje u 2015. 

godini za tri osobe sa završenim 

srednjoškolskim obrazovanjem u 

četverogodišnjem trajanju sa zvanjem 

ekonomist, do 7. veljače 2017. godine. 

 



V. Plan stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u službenom glasilu Općine 

Drenovci. 

 

     

  OPĆINSKI  NAČELNIK 

     

      Jakša Šestić, prof. 

 

 

 

       
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA DRENOVCI 

NAČELNIK 

Klasa: 011-01/17-01/41 

Urbroj: 2212/05-17-02 

Drenovci, 26. siječnja 2017.  godine 

 

 

 Na temelju članka 10. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) 

načelnik Općine Drenovci 26. siječnja 

2017.  godine donosi 

 

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 

 

I 

 Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela općine 

Drenovci predviđeno je zapošljavanje 

jedanaest  službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Drenovci. 

 

II 

 Sukladno odredbama Pravilnika o 

unutarnjem redu Općine Drenovci 

utvrđuje se da su popunjena slijedeća 

radna mjesta: pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela, višeg stručnog suradnika 

za imovinsko- pravne poslove, stručnog 

suradnika za poslove komunalnog 

uređenja, referenta - administrativnog 

tajnika, referenta za komunalnu naknadu, 

referenta za porezne poslove, stručnog 

suradnika za računovodstvo, referenta - 

komunalnog redara,  referenta za poslove 

poljoprivrede i spremačice. 

 Nije popunjeno radno mjesto 

domara. 

 

III 

 Utvrđuje se da se u 2017. godini, 

sukladno planiranim sredstvima proračuna 

Općine Drenovci, na neodređeno vrijeme 

planira novo upošljavanje u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Drenovci za 

jednog djelatnika radi odlaska jednog 

službenika u mirovinu. 

 

IV 

 Ovaj plan će se objaviti u 

službenom glasilu Općine Drenovci. 

 

     

   NAČELNIK 

     

               Jakša Šestić, prof. 

 

 

                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 

ŽUPANIJA                

OPĆINA DRENOVCI 

NAČELNIK 

Klasa: 022-01/17-01/40 

Ur. br: 2212/05-17-02 

Drenovci,  27. siječnja 2017. godine 

 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 

bolesti i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci 

27. siječnja 2017. godine donosim 

 

O D L U K U 

 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se prijedlog Programa mjera i 

Provedbenog plana suzbijanja patogenih 

mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(Arthopoda) i štetnih glodavaca čije je 

planirano, organizirano i sustavno suzbijanje 

mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 



deratizacije od javnozdravstvene važnosti na 

području Općine Drenovci u 2017. godini. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 

 

 

    NAČELNIK

        Jakša Šestić, prof. 

  

            
 

Utvrđuje se da objavljene Izmjene i 

dopune Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa u Službenom vjesniku 

br. 9/16, na stranici 345, nisu u skladu sa 

izvornikom istih te se daje ispravak istoga 

koji glasi: 

 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 

ŽUPANIJA     

OPĆINA DRENOVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 022-01/16-01/1012 

Ur. br: 2212/05-16-01 

Drenovci,   23. prosinca 2016. godine 

 

 Na temelju članka 29. Statuta 

Općine Drenovci i članka 27. 

Poslovnika Općinskog vijeća općine 

Drenovci  Općinsko vijeće općine  

Drenovci na 40.  sjednici održanoj 23. 

prosinca 2016. godine donijelo  

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2016. 

GODINI 

 

I 

 U planu proračuna  Općine 

Drenovci za 2016. godinu, planiran je 

prihod od šumskog doprinosa u visini 

1.640.000,00  kuna. 

 

II 

 Planiranim prihodom iz točke I. 

ovog Programa predviđeno je 

financiranje izgradnje komunalne 

infrastrukture  kako slijedi:   

- izgradnja cesta i parkirališta  – 

505.000,00 kuna, 

- pješače staze i ograde - 

100.000,00 kuna, 

- projekti za kapitalna ulaganja 

- 235.000,00 kuna, 

- izgradnja mrtvačnica – 

300.000,00 kuna, 

- izgradnja javne rasvjete – 

100.000,00 kuna, 

- dječja igrališta  - 60.000,00 

kuna, 

- izmjena i dopune prostornog i 

detaljnog plana - 250.000,00 

kuna, 

- nabava opreme za javne 

građevine - 90.000,00 kuna. 

UKUPNO: 1.640.000,00 

kuna. 

                                              

  III 

Ovaj Program stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

                                                                       

           PREDSJEDNIK VIJEĆA

                  Drago Klarić 

 

 

Utvrđuje se da su  u objavljenim 

Izmjenama  Programa gradnje i objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu, (dalje: Program) u Službenom 

vjesniku br. 9/16, na stranicama 342 i 343, 

utvrđene pogreške  te se daje ispravak 

istoga koji glasi: 

 

 

1. Umjesto iznosa  (ukupan iznos) 

10.531.000,00 utvrđuje se iznos 

10.191.500,00 kuna - točka I. Programa, 

2. Točka II. stavak 7. Programa 

(održavanje građevinskim objekata) 

umjesto iznosa 238.000,00  utvrđuje se 

iznos 248.500,00 kuna, 

3. točka II. stavak 8. Programa (izgradnja 

mrtvačnice) umjesto iznosa 650.000,00 

kuna utvrđuje se iznos od 300.000,00 

kuna. 

              

           ODGOVORNI UREDNIK 

     

    Stjepan Abramović 



 

 

 

 

 


