
 
 
 Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog 
Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), te članka 87. Poslovnika o radu Gradskog vijeća 
Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 9/10, 2/13 i 3/13 – pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, 
donijelo je  
 
 

P R O G R A M  R A D A  
GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA 

ZA 2016. GODINU 
 
 

I. 
 

 U svrhu pravodobnog izvršavanja svojih zadaća te razvitka i prosperiteta Grada Belog Manastira u 
skladu s načelima i odredbama pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa Gradsko vijeće donosi Program 
rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2016. godinu. 
 

II. 
 

 Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira sadrži teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 
2016. godini, oznaku nositelja izrade nacrta akata, njihovih predlagatelja, naziv tijela koja razmatraju prijedloge 
akata, orijentacijsku oznaku vremena u kojem bi Vijeće trebalo navedenu temu razmatrati kao i zakonsku 
osnovu i razlog razmatranja navedene teme i to kako slijedi u tabličnom prikazu. 
 
 
I. – III. MJESEC 2016. GODINE 
Rb Teme 
1. Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2015. godinu 

Nositelj izrade Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj Predsjednik Gradskog vijeća 
Razmatra Odbor za Statut i Poslovnik i gradonačelnik  
Rok I.-III. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog 

Manastira radi rezimiranja rada Gradskog vijeća u prethodnoj godini 
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. 

godine 
Nositelj izrade  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za Statut i Poslovnik 
Rok   I.-III. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi radi praćenja rada gradonačelnika u prethodnom razdoblju 
3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2015. godini 

Nositelj izrade  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj   Savjet mladih Grada Belog Manastira 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti i gradonačelnik 
Rok   I.-III.  mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih Grada Belog Manastira radi praćenja rada Savjeta u prethodnoj 
godini 
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4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Grada Belog 
Manastira za 2015. godinu 
Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   I.-III. mjesec 2016. godine 
Osnova Odluka se donosi na temelju Zakona o proračunu radi izvještavanja Gradskog 

vijeća o izvršenju Proračuna 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu za područje Grada 

Belog Manastira 
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra  Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   I.-III. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu radi praćenja 

izvršenja istog Programa 
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Belog Manastira za 2015. godinu 
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   I.-III. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu radi praćenja 

izvršenja istog Programa  
7. Izvješće o utrošenim sredstvima od prodaje obiteljskih kuća i stanova u vlasništvu Grada Belog 

Manastira i od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Belog 
Manastira u 2015. godini 
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   I.-III. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju  Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana 

u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi i Odluke o prodaji 
obiteljskih kuća i stanova u vlasništvu Grada Belog Manastira radi nadzora 
korištenja utrošenih sredstava 

8. Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve 
Nositelj izrade Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok I.-III. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o proračun za navedeni period 

IV.-VI. MJESEC 2016. GODINE   
9. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Odluka se donosi na temelju Zakona o  proračunu radi uravnoteženja proračuna 

 



 
 
10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Belog Manastira 

Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o otpadu radi praćenja provedbe utvrđenih 

obveza i učinkovitosti poduzetih mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom na 
području Grada Belog Manastira 

11. Izvješće o stanju u prostoru za područje Grada Belog Manastira 
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji radi 

praćenja stanja na području prostornog uređenja 
12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića "Cvrčak" Beli Manastir 

Nositelj izrade  Dječji vrti ć "Cvrčak" Beli Manastir 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića 

u prethodnoj godini 
13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Beli Manastir 

Nositelj izrade  Gradska knjižnica Beli Manastir 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Gradske 

knjižnice u prethodnoj godini 
14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za kulturu Beli Manastir 

Nositelj izrade  Centar za kulturu Beli Manastir 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Centra za 

kulturu u prethodnoj godini 
15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju "Stanouprave" d.o.o. Beli Manastir 

Nositelj izrade  "Stanouprava" d.o.o. Beli Manastir 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti "Stanouprave" 

d.o.o. u prethodnoj godini 
16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Beli Manastir 

Nositelj izrade  Javna profesionalna vatrogasna postrojba Beli Manastir 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti JPVP Grada 

Belog Manastira u prethodnoj godini 



 
 
17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Umjetničke škole Beli Manastir 

Nositelj izrade  Umjetnička škola Beli Manastir 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Umjetničke 

škole u prethodnoj godini 
18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir 

Nositelj izrade  Baranjska čistoća d.o.o. 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Baranjske 

čistoće d.o.o. u prethodnoj godini 
19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir 

Nositelj izrade  Baranjski vodovod d.o.o. 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Baranjskog 

vodovoda d.o.o. u prethodnoj godini 
20. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o. 

Nositelj izrade  Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o. 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Poduzetničkog 

centra u prethodnoj godini 
21. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Radio Baranje d.o.o. 

Nositelj izrade Radio Baranja d.o.o. 
Predlagatelj Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Radio Baranje 

d.o.o. u prethodnoj godini 
22. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice Baranje 

Nositelj izrade  Turistička zajednica Baranje 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Turističke 

zajednice Baranje u prethodnoj godini 
23. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manstira 

Nositelj izrade  Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja poslovanja i obavljanja djelatnosti Baranjske 

razvojne agencije u prethodnoj godini 



 
 
24. Izvješće o obavljanju poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara na području 

Grada Belog Manastira 
Nositelj izrade  Javna profesionalna vatrogasna postrojba Beli Manastir i DVD Branjin Vrh 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi radi praćenja obavljanja poslova kontrole nad provedbom 

propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira 
25. Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve 

Nositelj izrade Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok IV.-VI. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o proračunu za navedeni period 

VII. – IX. MJESEC 2016. GODINE 
26. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01. 01. do 

30. 06. 2016. godine 
Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   VII.-IX. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi temeljem Zakona o Proračunu 

27. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 
godine 
Nositelj izrade Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za Statut i Poslovnik 
Rok VII.-IX. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi radi praćenja rada gradonačelnika u prethodnom razdoblju 
28. Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira s financijskim planom za 2017. godinu 

Nositelj izrade Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj Savjet mladih Grada Belog Manastira 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti i gradonačelnik 
Rok VII.-IX. mjesec 2016. godine 
Osnova Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira s financijskim planom za 

2017. godinu podnosi se Gradskom vijeću na temelju Zakona o savjetima mladih 
radi odobrenja Programa rada i osiguranja financijskih sredstava 

29. Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve 
Nositelj izrade Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok VII.-IX. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o proračunu za navedeni period 

X.- XII. MJESEC 2016. GODINE 
30. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira u 2016. godini 

Nositelj izrade  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj   Odbor za dodjelu javnih priznanja 
Razmatra Gradonačelnik 
Rok   X.-XII. mjesec 2016. godine 
Osnova Odluka se donosi na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira povodom 
obilježavanja Dana Grada radi odavanja počasti fizičkim i pravnim osobama koje 
su na odgovarajući način doprinijele razvoju Grada  



 
31. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Odluka se donosi na temelju Zakona o proračunu radi uravnoteženja proračuna 

32. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira (3)  
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   X.-XII. mjesec 2016. godine 
Osnova Odluka se donosi na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji 

33. Odluka o Proračunu Grada Belog Manastira za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 
Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Odluka se donosi na temelju  Zakona o proračunu radi procjene prihoda i primitaka 

te utvrđivanja rashoda i izdataka Grada u 2017., 2018. i 2019. godini 
33.a Program javnih potreba u kulturi na području Grada Belog Manastira za 2017. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i 

Zakona o proračunu u sklopu Proračuna Grada Belog Manastira  
33.b Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Belog Manastira za 2017. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o tehničkoj kulturi i Zakona o proračunu u 

sklopu Proračuna Grada Belog Manastira 
33.c Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Belog Manastira za 2017. 

godinu 
Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakona 

o proračunu u sklopu Proračuna Grada Belog Manastira 
33.d Program javnih potreba u športu na području Grada Belog Manastira za 2017. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o športu i Zakona o proračunu u sklopu 

Proračuna Grada Belog Manastira 



 
 
33.e Program zaštite od požara za 2017. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o zaštiti od požara i Zakona o proračunu u 

sklopu Proračuna Grada Belog Manastira 
33.f Program zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o proračunu u 

sklopu Proračuna Grada Belog Manastira 
33.g Program korištenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 

2017. godinu 
Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o 

proračunu u sklopu Proračuna Grada Belog Manastira 
33.h Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017.-2019. godine 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o proračunu u sklopu Proračuna Grada 

Belog Manastira 
33.i Program unaprjeđenja stanja u prostoru za 2017. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o proračunu u sklopu Proračuna Grada 

Belog Manastira 
33.j Program izgradnje Grada Belog Manastira za 2017. godinu 

Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o 

proračunu u sklopu Proračuna Grada Belog Manastira 
33.k Izvadak iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu za područje Grada Belog 

Manastira 
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o 

proračunu  u sklopu Proračuna Grada Belog Manastira 



 
34. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 

2017. godinu 
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove 
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu radi planiranja 

prioriteta u izgradnji kao i planiranja financijskih sredstava potrebnih za izgradnju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira u 
2017. godini 

35. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu za područje Grada Belog Manastira 
Nositelj izrade  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-

komunalne poslove  
Rok   X.-XII.  mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu radi utvrđivanja 

opsega potrebnih radova na održavanju komunalne infrastrukture u 2017. godini i 
planiranja potrebnih sredstava za realizaciju istog 

36. Program rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2017. godinu 
Nositelj izrade  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj   Predsjednica Gradskog vijeća 
Razmatra Odbor za Statut i Poslovnik i gradonačelnik 
Rok   X.-XII. mjesec 2016. godine 
Osnova Program se donosi na temelju Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog 

Manastira radi organizacije rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u 2017. 
godini. 

37. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2016. godini 
Nositelj izrade  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII. mjesec 2016. godine 
Osnova Analiza se donosi na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju radi analiziranja sustava 

zaštite i spašavanja na području Grada 
38. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 

2017. godini 
Nositelj izrade  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za društvene djelatnosti 
Rok   X.-XII. mjesec 2016. godine 
Osnova Smjernice se donose na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju radi organizacije i 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja 
39. Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve 

Nositelj izrade  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
Predlagatelj   Gradonačelnik 
Razmatra Odbor za financije i Proračun 
Rok   X.-XII. mjesec 2016. godine 
Osnova Izvješće se podnosi na temelju Zakona o proračunu za navedeni period 

 
III. 

 
Program rada Gradskog vijeća može se prema potrebama mijenjati, odnosno dopunjavati određenim 

temama, ovisno o potrebama koje se budu javljale donošenjem novih propisa kao i aktualnim zahtjevima koji se 
ovisno o stanju u pojedinom području djelatnosti budu postavljali pred upravna tijela Grada Belog Manastira. 
 



 
IV. 

 
 Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su u Proračunu Grada Belog Manastira za 2016. godinu 
s projekcijom za 2017. i 2018. godinu. 
 

V. 
 

 Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira". 
 

 
KLASA: 021-05/15-01/22 
URBROJ: 2100/01-01-01-15-1 
Beli Manastir, 17. prosinca 2015. godine 
 

P R E D S J E D N I C A  
GRADSKOG VIJEĆA 

 
Jadranka Sabljak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
 
1. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti, ovdje 
2. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove, ovdje   
3. Dosje, ovdje, 
4. A r h i v a 


