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1. Odluka o Stipendiji Virovitičko-
podravske županije za učenike koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja za 
potrebe obrtništva 4

SLUŽBENI GLASNIK BR. 5A

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva 
Virovitičko-podravske županije 2

SLUŽBENI GLASNIK BR. 6.

1. Odluka o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima 
za financiranje troškova ogrjeva 
korisnicima koji se griju na drva u 
2018. godini 2

2. Odluka o proglašenju elementarne 
nepogode OLUJNI VJETAR na 
području općine Pitomača 3

3. Odluka o proglašenju elementarne 
nepogode TUČA na području općine 
Pitomača 3

4. Odluka o proglašenju elementarne 
nepogode SUŠA na području grada 
Slatine 4

5. Odluka o proglašenju elementarne 
nepogode TUČA na području općine 
Pitomača (naselja Starogradački 
Marof i Kladare) 5

6. Program subvencioniranja nabave 
sadnica jagoda u Virovitičko-
podravskoj županiji u 2018.godini 5

7. Odluka o razrješenju i imenovanju 
jednog člana Stožera civilne zaštite 
Virovitičko-podravske županije 
(Marijana Banjavčić) 6

8. Odluka o razrješenju i imenovanju 
jednog člana Stožera civilne zaštite 
Virovitičko-podravske županije 
(Mirjana Peček) 7

SLUŽBENI GLASNIK 7.

1. Odluka o davanju suglasnosti na 
Izmjene i dopune Statuta VIDRE 
- Agencije za regionalni razvoj 
Virovitičko-podravske županije 135
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SLUŽBENI GLASNIK BR. 8.

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Ureda 
župana Virovitičko-podravske županije  
 2

2. Odluka o izmjeni odluke o 
kriterijima,mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva za 2018. godinu 10

3. Odluka o izmjeni odluke o 
kriterijima,mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
srednjih škola i Učeničkog doma 
Virovitica za 2018. godinu 13

4. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti 
Virovitičko-podravske županije 
Osnovnoj školi Mikleuš i dr 14

5. Odluka o dodjeli Povelje humanosti 
Virovitičko-podravske županije Vanji 
Smojveru 15

6. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti 
Virovitičko-podravske županije LU 
„Jelen“ Noskovci 15

SLUŽBENI GLASNIK BR. 9

1. Odluka o proglašenju elementarne 
nepogode OLUJNI VJETAR na 
području općine Suhopolje 2

2. Odluka o proglašenju elementarne 
nepogode TUČA na području općine 
Crnac, Nova Bukovica i Suhopolje 2

3. Odluka o imenovanju Upravnog 
vijeća Tehnološko-inovacijskog centra 
Virovitica 3

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o utvrđivanju Popisa prioriteta 
decentraliziranih funkcija zdravstvenih 
ustanova na području Virovitičko-
podravske županije za 2018.godinu 3

5. Odluka o utvrđivanju Popisa prioriteta 
decentraliziranih funkcija zdravstvenih 
ustanova na području Virovitičko-
podravske županije za 2018.godinu 7

6. Zaključak o utvrđivanju iznosa 
za troškove ogrjeva korisnicima 
zajamčene minimalne naknade koji se 
griju na drva u 2018. godini 15

7. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za gospodarstvo,poljoprivredu i 
europske fondove 15

SLUŽBENI GLASNIK BR. 10

1. Zaključak o očitovanju na ponudu 
JURČIĆ IVANA i dr. o pravu prvokupa 
kulturnog dobra u kat. općini Virovitica 
- centar 59

2. Rješenje o razrješenju i imenovanju 
nove članice Školskog odbora Osnovne 
škole Vladimira Nazora Nova Bukovica 
iz reda osnivača 59

3. Zaključak o davanju suglasnosti na 
Statut Tehnološko-inovacijskog centra 
Virovitica 59

4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za 
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu 60

5. Pravilnik o unutarnjem redu Ureda 
župana 64

6. Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim 
financijskim standardima, kriterijima i 
mjerilima za financiranje materijalnih 
rashoda centara za socijalnu skrb u 
2018. godini 75

7. Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim 
financijskim standardima, kriterijima 
i mjerilima za financiranje troškova 
ogrjeva korisnicima koji se griju na 
drva u 2018. godin1575
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SLUŽBENI GLASNIK BR. 11.

1. Zaključak o nekorištenju pravom 
prvokupa na ponudu Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje 
Zagreb za prodaju nekretnina sa 
svojstvom kulturnog dobra u kat. 
općini Virovitica-centar 191

AKTI UPRAVNOG ODJELA 
ZA PROSTORNO UREĐENJE, 

GRADITELJSTVO, KOMUANLNE 
POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

SLUŽBENI GLASNIK BR. 1.

1. Rješenje o obustavi postupka za 
izdavanje rješenja o izvedenom stanju 
za nezakonito izgrađene zgrade 
(Branko Lacković i dr.) 54

SLUŽBENI GLASNIK BR. 3.

1. Rješenje o obustavi postupka za 
izdavanje rješenja o izvedenom stanju 
za nezakonito izgrađene zgrade 
(Marija Kolić) 2

2. Objava Javne rasprave o prijedlogu 
VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Virovitičko-podravske županije 4

SLUŽBENI GLASNIK BR. 4.

1. Rješenja o obustavi postupka 
pokrenutog na zahtjev Antuna Trohe i 
dr  43

SLUŽBENI GLASNIK BR. 5.

1. Rješenja o obustavi postupaka za 
izdavanje rješenja o izvedenom stanju 
za nezakonito izgrađene zgrade po 
zahtjevu Ivana Grdića i dr. 9

SLUŽBENI GLASNIK BR. 10

1. Rješenje o obustavi postupka na 
zahtjev Zlatice Jemrić iz Velikog Polja  
 84

AKTI TAJNIŠTVA

SLUŽBENI GLASNIK BR. 1

1. Ispravak 64

SLUŽBENI GLASNIK BR. 4.

1. Ispravak greške u Statutarnoj Odluci 
o izmjenama i dopunama Statuta 
Virovitičko-podravske županije 66

AKTI SRPSKE NACIONALNE 
MANJINE VIROVITIČKO-
PODRAVSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI GLASNIK BR. 3.

1. Odluka o izboru predsjednika Vijeća 
srpske nacionalne manjine Virovitičko-
podravske županije 5 

2. Odluka o razrješenju predsjednika 
Vijeća srpske nacionalne manjine 
Virovitičko-podravske županije 5

AKTI KOORDINACIJSKE RADNE 
SKUPINE ZA PRIMJENJU PROPISA 

IZ PODRUČJA ZA ŠTITE ŽIVOTINJA

SLUŽBENI GLASNIK BR. 3.

1. Poslovnik o radu Koordinacijske 
radne skupine za primjenu propisa iz 
područja zaštite životinja 6

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE 
U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ 

ŽUPANIJI
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SLUŽBENI GLASNIK  5.

1. Zaključak o određivanju privremenog 
zastupnika u postupku osiguranja 
dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina 
radi zahvata u prostoru - II Faza 
izgradnje sustava Kapinci - Vaška 7

SLUŽBENI GLASNIK BR. 6.

1. Zaključak o određivanju privremenog 
zastupnika u postupku osiguranja 
dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina 
radi zahvata u prostoru – II Faza 
izgradnje sustava Kapinci – Vaška 
predlagatelja Virovitičko-podravske 
županije, pravnoj osobi Zeleni signal 
d.o.o., iz Virovitice, M. Lovraka 50 7

SLUŽBENI GLASNIK BR. 8.

1. Zaključak o određivanju Duška 
Tomšića iz Levinovca za privremenog 
zastupnika u postupku osiguranja 
dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, 
radi izgradnje niskonaponske mreže 
i javne rasvjete u dijelu naselja 
Levinovac iz TS 10(20)/0,4 kV 
Levinovac I, predlagatelja HEP ODS 
Elektra Virovitica (Ferdo Hudi i dr.) 16

2. Zaključak o određivanju Duška 
Tomšića iz Levinovca za privremenog 
zastupnika u postupku osiguranja 
dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, 
radi izgradnje niskonaponske mreže 
i javne rasvjete u dijelu naselja 
Levinovac iz TS 10(20)/0,4 kV 
Levinovac III, predlagatelja HEP ODS 
Elektra Virovitica (Mato Miloševići 
dr.) 18

SLUŽBENI GLASNIK BR. 9.

1. Zaključak o određivanju Željka 
Palatinuš iz Virovitice, Ljudevita Gaja 
22/III, za privremenog zastupnika 
u postupku nepotpunog izvlaštenja, 

radi zahvata u prostoru: sustav 
navodnjavanja “Kapinci-Vaška II 
faza”, predlagatelja Virovitičko-
podravske županije, nepoznatim 
nasljednicima pokojne Marice 
Cvitković iz Turanovca, Matije Gupca 
42 22

AKTI ODBORA ZA STATUT I 
POSLOVNIK

SLUŽBENI GLASNIK BR. 6.

1. Pročišćeni tekst Statuta Virovitičko-
podravske županije 8

AKTI TEHNOLOŠKO - 
INOVACIJSKOG CENTRA 

VIROVITICA

SLUŽBENI GLASNIK BR. 10

1. Statut Tehnološko-inovacijskog centra 
Virovitica 76

2. Poslovnik o radu Upravnog vijeća 
Tehnološko-inovacijskog centra 
Virovitica 82

OSTALI AKTI

SLUŽBENI GLASNIK BR. 4.

1. Kolektivni ugovor za djelatnike 
u upravnim tijelima Virovitičko-
podravske županije 66
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IZDAVAČ: Skupština Virovitičko-podravske županije
ODGOVORNI UREDNIK: Ivan Horvat, dipl.iur.
REDAKCIJSKI SERVIS USLUGA I TISAK:
GRAFITI BECKER, Virovitica

Na temelju Mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete, na 
“Službeni glasnik” ne plaća se osnovni porez na promet 
proizvoda i usluga po članu 19. točke 12. stavak 2. Zakona 
o porezu na promet proizvoda i usluga.

IZDAVAČ: Skupština Virovitičko-podravske županije
ODGOVORNI UREDNIK: Ivan Horvat, dipl.iur.
REDAKCIJSKI SERVIS USLUGA I TISAK:
GRAFITI BECKER, Virovitica

Na temelju Mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete, na 
“Službeni glasnik” ne plaća se osnovni porez na promet 
proizvoda i usluga po članu 19. točke 12. stavak 2. Zakona 
o porezu na promet proizvoda i usluga.


