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4
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3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
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4
godinu
4. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Kazališta Virovitica za
5
2017. godinu
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu i financijskom poslovanju
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5
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6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća
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Virovitičko-podravske županije u 2017.
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7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
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10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu VIDRE - Agencije za regionalni
razvoj Virovitičko-podravske županije
sa Godišnjim financijskim izvještajem
za razdoblje 01.01.-31.12.2017 godine 7

Kazalo
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11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave
7
za ceste za 2017. godinu
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju zaštite od požara na području
Virovitičko-podravske županije u 2017.
7
godini
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Godišnjeg provedbenog
plana unapređenja zaštite od požara
za područje Virovitičko-podravske
8
županije u 2017. godini
14. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja
sustava civilne zaštite Virovitičko8
podravske županije u 2017. godini
15. Zaključak o primanju na znanje
Informacije o stanju nezaposlenosti i
zapošljavanju na području Virovitičko8
podravske županije u 2017. godini
16. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
Virovitica o davanju prethodne
suglasnosti ravnatelju za zaključenje
Okvirnog sporazuma za nabavu
9
prirodnog plina
17. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Zavoda
za hitnu medicinu Virovitičkopodravske
županije
o
davanju
prethodne suglasnosti ravnateljici
za donošenje Odluke o odabiru
ekonomski najpovoljnije ponude te
sklapanje ugovora o javnoj nabavi
medicinskih automobila za potrebe
izvanbolničke hitne medicinske službe
čija pojedinačna vrijednost prelazi
9
iznos od 400.000,00 kuna
18. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Zavoda za
hitnu medicinu) za donošenje Odluke
o odabiru ekonomski najpovoljnije
ponude te sklapanje Okvirnog
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sporazuma za nabavu vozila za
sanitetski prijevoz putem operativnog
leasinga sa ostatkom vrijednosti čija
pojedinačna vrijednost prelazi iznos
10
od 400.000,00 kuna
19. Odluka o prijenosu nekretnina u
vlasništvo Visokoj školi za menadžment
10
u turizmu i informatici u Virovitici
20. Odluka o izboru članova i zamjenika
članova Savjeta mladih Virovitičko11
podravske Županije
SLUŽBENI GLASNIK BR. 5.
1. Odluka o osnivanju Tehnološkoinovacijskog centra Virovitica
2
SLUŽBENI GLASNIK BR. 8.
1. Deklaracija o prometnoj izoliranosti
Virovitičko-podravske županije
2
2. Godišnji
izvještaj
o
izvršenju
Proračuna
Virovitičko-podravske
4
županije za 2017. godinu
3. 1. Izmjene i dopune Proračuna
Virovitičko-podravske županije za
2018.godinu sa projekcijama za 2019.
55
i 2020. godinu
4. Odluka
o
raspodjeli
rezultata
poslovanja Proračuna Virovitičkopodravske županije za 2017. godinu 126
5. Poslovnička
Odluka
o
dopuni
Poslovnika
Županijske
skupštine
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6. Odluka o mjerama čuvanja i zaštite
šuma, provođenja šumskog reda
te zabrane loženja otvorene vatre
i paljenje drvenog ugljena za šume
i šumsko zemljište šumoposjednika
na području Virovitičko-podravske
128
županije
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8. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja
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-šumarske
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službe
Podružnice
Virovitičko-podravske
županije za 2017. godinu
132

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu župana Virovitičko-podravske
županije za razdoblju od 1.siječnja do
56
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radu Turističke zajednice Virovitičkopodravske županije za 2017.godinu sa
Financijskim izvješćem
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133
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prava
pacijenata
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134
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o
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prethodne
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Kazališta
Virovitica
135
SLUŽBENI GLASNIK BR. 10
1. Odluka o dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika u upravnim
tijelima Virovitičko-podravske županije2
2. Odluka
o
davanju
prethodne
suglasnosti na proširenje djelatnosti
Doma zdravlja Virovitičko-podravske
županije
2
3. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje
Virovitičko-podravske županije
3

6. Zaključak o odobravanju Programa
rada Savjeta mladih Virovitičkopodravske županije za 2018. godinu 56
7. Zaključak o primanju na znanje
Informacije o upisu učenika u I. razred
srednje škole na području Virovitičkopodravske
županije
u
školskoj
56
2018./2019. godini
8. Zaključak o primanju na znanje
Informacije o održanim natjecanjima i
smotrama učenika osnovnih i srednjih
škola Virovitičko-podravske županije
57
u školskoj 2017./2018. godini
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Vatrogasne zajednice Virovitičko57
podravske županije u 2017. godini
10. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
Virovitica o davanju prethodne
suglasnosti ravnatelju za zaključenje
ugovora o pružanju usluga tjelesne
57
zaštite
11. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
Virovitica o davanju prethodne
suglasnosti ravnatelju za zaključenje
ugovora za nabavu uređaj za magnetnu
58
rezonancije 1,5 T (MR uređaj)
SLUŽBENI GLASNIK BR. 11.
1. 2. Izmjene i dopuna Proračuna
Virovitičko-podravske županije za
2018. godinu s projekcijama za 2019. i
2
2020. Godinu

Kazalo
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2. Proračun
Virovitičko-podravske
županije za 2019. godinu s projekcijama
za 2020. i 2021. godinu
79
3. Odluka o izvršavanju Proračuna
Virovitičko-podravske županije za
2019. godinu
145
4. Godišnji Program korištenja sredstava
ostvarenih od zakupa, prodaje i
davanja na korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske u 2019. godini
151
5. Odluka o raspoređivanju sredstava
Proračuna
Virovitičko-podravske
županije namijenjenih financiranju
političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika
Županijske
skupštine
Virovitičko-podravske županije u 2019.
godini
152
6. Odluka o donošenju VI. Izmjena i
dopuna Prostornog plana Virovitičkopodravske županije
153
7. Programa rada Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije za
2019.godinu
177
8. Zaključak o usvajanju Plana građenja i
održavanja županijskih i lokalnih cesta
sa financijskim planom Županijske
uprave za ceste Virovitičko-podravske
županije za 2019. godinu
180
9. Zaključak o prihvaćanju Plan socijalnih
usluga Virovitičko-podravske županije
za razdoblje od 2019. do 2022. godine

181
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12. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja
zaštite od požara za područje
Virovitičko-podravske županije za
2019. godinu
184
13. Zaključak o primanju na znanje
Informacije o stanju komunalne
infrastrukture na području Virovitičkopodravske županije za 2017. godinu 187
14. Zaključak o primanju na znanje
Informacije o kvaliteti zraka na
području
Virovitičko-podravske
županije za 2017. godinu
187
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
mjerenju koncentracije aeroalergene
peludi u vanjskoj atmosferi na području
Virovitičko-podravske županije – grad
Virovitica i okolica u 2018. godini 187
16. Zaključak o davanju suglasnosti na
odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
Virovitica o davanju prethodne
suglasnosti ravnatelju za zaključivanje
okvirnih sporazuma i ugovora o nabavi
medicinskog potrošnog materijala 188
17. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o Izmjenama i dopunama
Statuta Doma zdravlja Virovitičkopodravske županije
189
18. Izmjena Odluke o utvrđivanju naknade
mrtvozorcima za preglede osoba
umrlih izvan zdravstvene ustanove
na području Virovitičko-podravske
županije
189

10. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja
sustava civilne zaštite Virovitičkopodravske županije u 2018. godini 181

19. Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika na području Virovitičkopodravske županije
190

11. Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Virovitičkopodravske županije u 2019. godini 182

20. Odluka o istupanju Virovitičkopodravske županije iz Instituta
europskih regija (IRE)
191
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AKTI ŽUPANA

SLUŽBENI GLASNIK BR. 1.
1. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
2
školstva za 2017. godinu
2. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih
škola i Učeničkog doma Virovitica za
5
2017. godinu
3. Zaključak o davanju suglasnosti na
Godišnji Program zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenih
područja
Virovitičko7
podravske županije u 2018
4. Plan prijma u službu u upravna tijela
Virovitičko-podravske županije za
7
2018. godinu
5. Plan prijma na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosau
Virovitičko-podravskoj županiji za
10
2018. godinu
6. Pravilnik o unutarnjem redu Službe za
11
javne financije
7. Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva
15
Virovitičko-podravske županije
8. Pravilni o unutarnjem redu Upravnog
odjela za gospodarstvo, poljoprivredu
20
i europske fondove
9. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela
za
prostorno
uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i
26
zaštitu okoliša
10 Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu, šport i
37
tehničku kulturu
11. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog

Kazalo

odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

41

12. Pravilnik o unutarnjem redu Ureda
župana
45
SLUŽBENI GLASNIK BR. 2.
1. Zaključak o očitovanju na ponudu
DRAGE i IVANKE LONČARIĆ o
pravu prvokupa kulturnog dobra u kat.
općini Suhopolje
24
2. Odluka o financijskim standardima,
kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda
centara za socijalnu skrb u 2018.
godini 
24
3. Godišnji plan upravljanja imovinom
Virovitičko-podravske županije u 2018.
godini
26
SLUŽBENI GLASNIK BR. 3.
1. Odluka o razrješenju i imenovanju
jednog člana Stožera civilne zaštite
Virovitičko-podravske županije
2
SLUŽBENI GLASNIK BR. 4.
1. Odluku o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva za 2018.
godinu
12
2. Odluka o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i Učeničkog
doma Virovitica za 2018. godinu
15
3. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju
i imenovanju Koordinacijske radne
skupine za primjenu propisa iz
područja zaštite životinja
19
4. Odluka o razrješenju i imenovanju
Upravnog vijeća VIDRE-Agencije
za regionalni razvoj Virovitičkopodravske županije
20

Kazalo
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5. Odluka o razrješenju i imenovanju
jednog člana Odbora za hrvatske
branitelje iz Domovinskog rata.
20
6. Zaključak o očitovanju na ponudu
Grada Virovitice o pravu prvokupa
kulturnog dobra u k.o. Antunovac
21
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju
Vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici
Virovitičko-podravske županije
22
8. Odluka o nagrađivanju najboljih
poduzetničkih ideja na području
Virovitičko-podravske županije
22
9. Odluka o novčanim potporama za
razvoj i unapređenje lovstva na
području
Virovitičko-podravske
županije u 2018. godini
28
10. Odluka o davanju suglasnosti na Statut
VIDRE- Agencije za regionalni razvoj
Virovitičko-podravske županije
29
11. Odluka o načinu raspodijele sredstava
vlasnicima zemljišta bez prava lova
na području Virovitičko-podravske
županije
30
12. Odluka o subvencioniranju kamata
za stambene kredite kojih su
korisnici doktori medicine zaposleni
u zdravstvenim ustanovama čiji
je osnivač Virovitičko-podravska
županija
31
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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
2
2018. godini
2. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode OLUJNI VJETAR na
3
području općine Pitomača
3. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode TUČA na području općine
3
Pitomača
4. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode SUŠA na području grada
4
Slatine
5. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode TUČA na području općine
Pitomača (naselja Starogradački
5
Marof i Kladare)
6. Program subvencioniranja nabave
sadnica
jagoda
u
Virovitičko5
podravskoj županiji u 2018.godini
7. Odluka o razrješenju i imenovanju
jednog člana Stožera civilne zaštite
Virovitičko-podravske
županije
6
(Marijana Banjavčić)

13. Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Ureda
župana
33

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

SLUŽBENI GLASNIK BR. 5

SLUŽBENI GLASNIK 7.

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

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

Kazalo

5. Odluka o utvrđivanju Popisa prioriteta
decentraliziranih funkcija zdravstvenih
ustanova na području Virovitičkopodravske 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

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

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

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

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

SLUŽBENI GLASNIK BR. 9

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

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

5. Pravilnik o unutarnjem redu Ureda
župana
64

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

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

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

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

Kazalo

SLUŽBENI GLASNIK
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SLUŽBENI GLASNIK BR. 11.

SLUŽBENI GLASNIK BR. 10

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

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

84

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
54
(Branko Lacković i dr.)
SLUŽBENI GLASNIK BR. 3.
1. Rješenje o obustavi postupka za
izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za nezakonito izgrađene zgrade
2
(Marija Kolić)
2. Objava Javne rasprave o prijedlogu
VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana
4
Virovitičko-podravske županije
SLUŽBENI GLASNIK BR. 4.
1. Rješenja
o
obustavi
postupka
pokrenutog na zahtjev Antuna Trohe i
43
dr
SLUŽBENI GLASNIK BR. 5.
1. Rješenja o obustavi postupaka za
izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za nezakonito izgrađene zgrade po
9
zahtjevu Ivana Grdića i dr.

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 VIROVITIČKOPODRAVSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENI GLASNIK BR. 3.
1. Odluka o izboru predsjednika Vijeća
srpske nacionalne manjine Virovitičkopodravske 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
7
izgradnje sustava Kapinci - Vaška
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
7
d.o.o., iz Virovitice, M. Lovraka 50
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
18
dr.)
SLUŽBENI GLASNIK BR. 9.
1. Zaključak o određivanju Željka
Palatinuš iz Virovitice, Ljudevita Gaja
22/III, za privremenog zastupnika
u postupku nepotpunog izvlaštenja,

Kazalo

radi zahvata u prostoru: sustav
navodnjavanja “Kapinci-Vaška II
faza”,
predlagatelja
Virovitičkopodravske
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 Virovitičkopodravske 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
82
Virovitica
OSTALI AKTI
SLUŽBENI GLASNIK BR. 4.
1. Kolektivni ugovor za djelatnike
u upravnim tijelima Virovitičkopodravske županije
66

Kazalo

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

Kazalo

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.

