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KLASA: 021 – 05/16 – 01/03 
URBROJ: 2189/1-04/1 – 14 - 2 
Virovitica, 15. ožujka 2016.  
 
                                                                                           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
       n/r predsjednice Ane - Marije -Petin 

 
 

Sukladno odredbi članka 43. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni 
glasnik“Virovitičko-podravske županije br. 2/13.), župan Virovitičko-podravske županije  
donio je  

ZAKLJUČAK 
      
                                                                           I 
Utvrđuju se prijedlozi : 
 
1.  Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, 
2. Odluke o osnivanju trgovačkog društva  PANONSKI DRVNI CENTAR 

KOMPETENCIJA društva s ograničenom odgovornošću za razvoj i usluge, 
3.  Odluke o  izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, 
4. Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske 
županije za razdoblje 2016. – 2020. godine,  

5.  Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije  za razdoblje  1. 7. – 31. 12. 
2015.godine, 

6. Revizije Procjene zaštite od požara i tehnološke eksplozija za Virovitičko-podravsku 
županiju i Plana zaštite od požara Virovitičko-podravske županije,  

7. Rješenja  o  razrješenju i imenovanju predsjednika i jednog člana  Upravnog vijeća 
VIDRE- Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 

8. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Virovitičko-
podravske županije za razdoblje  od 2016. do 2019.godine 

9. Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Virovitičko-podravske županije za 
2015.godinu, 

10.  Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske 
županije za 2016.godinu,  

11. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-
podravske županije, 

12. Odluke  o stjecanju nekretnina darovanjem od strane : 
a) Osnovne škole Mikleuš  
b) Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica  



13. Odluke o imenovanju doktora medicine  odnosno drugih zdravstvenih radnik koji 
utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje 
općine Lukač, 

14. Odluke o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske 
županije, 

 
 

II. 
 

Kao  izvjestitelji po  pojedinim prijedlozima  akata iz toč. I ovog Zaključka određuju se 
pročelnici županijskih upravnih tijela u okviru svojih nadležnosti određenih  Odlukom o 
ustrojstvu upravnih tijela.  
 
        III.   
Ovaj Zaključak dostavlja se Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije.  
 
                                                                          OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI  ŽUPANA 
                                                                                  Sanja Bošnjak, univ.spec.oec.,v.r. 
 
 
	  

	  


