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Na temelju članka 124. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj: 96/03.) i članka 18. 
Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik” broj: 08/01., 06/06. i 01/07.), Skupština 
Virovitičko-podravske županije na svojoj 21. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine donijela 
je

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2007. GODINU

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA 74.988.779,89
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 524.567,56
RASHODI POSLOVANJA 56.087.412,14
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.185.245,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 5.240.689,65

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 5.024.016,87

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 1.078.183,02
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 
ZAJMOVA

2.994.086,90

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -1.915.903,88

UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA (višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem 
razdoblju) 8.348.802,64

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama i rashodi i izdaci po razdjelima i programima uz obrazloženje 
izvršeni su kako slijedi:
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Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna proračuna 
Virovitičko-podravske županije za 2007. 
godine čine obrasci propisani Pravilnikom o 
financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu („Narodne novine” broj: 27/05. 
i 2/07.) i Okružnicom Ministarstva financija o 
predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja 
proračuna i korisnika proračuna za razdoblje 
01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, a to 
su:

1. Bilanca (Obrazac: BIL)
2. Izvještaj o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj 

klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski)
4. Izvještaj o novčanim tijekovima 

(Obrazac: NT)
5. Izvještaj o promjenama u vrijednosti 

i obujmu imovine i obveza 
(Obrazac: P-VRIO)

6. Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)
7. Bilješke uz financijske izvještaje.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna 
proračuna Virovitičko-podravske županije za 
2007. godinu čine i slijedeći prilozi propisani 
člankom 124. Zakona o proračunu („Narodne 
novine” broj: 96/03.):

1. Prilog 1. Obrazloženje ostvarenja 
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, 
sa obrazloženjem izvršenja programa

2. Prilog 2. Izvještaj o zaduživanju i 
upravljanju dugom, te stanju obveza i 
potraživanja

3. Prilog 3. Izvještaj o korištenju tekuće 
rezerve s obrazloženjem

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun proračuna 
Virovitičko-podravske županije za 2007. 
godinu, osim obrazaca iz članka 3. i priloga iz
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članka 4., objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 400-05/08-01/19
URBROJ: 2189/1-01-08-1
U Virovitici, 29. travnja 2008.g.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 73. Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave («Narodne novine» broj: 117/93., 
69/07./33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 
117/01., 150/02., 147/03. i 132/06.), članka 83. 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu 
i računskom planu («Narodne novine» 
broj: 27/05. i 127/07.) i članka 18. Statuta 
Virovitičko-podravske županije .(«Službeni 
glasnik» broj: 08/01., 06/06. i 01/07.), 
Skupština Virovitičko-podravske županije 
na 21. sjednici održanoj 29. travnja 2008. 
godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata Proračuna 

Virovitičko-podravske županije za 
2007. godinu

Članak 1.

Knjigovodstveno iskazan višak prihoda 
poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske 
županije za 2007.  godinu  (koji  se prenosi  
iz ranijih godina)  u  iznosu od 491.000,00 
kuna raspoređuje se za podmirenje manjka 
prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 2.

Knjigovodstveno iskazan višak prihoda 
poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske 
županije za 2007. godinu u iznosu od 
2.994.086,90 kuna raspoređuje se na rezultat 
od financijske imovine.

Članak 3.

Ukupan rezultat poslovanja na kraju 
2007. godine u iznosu od 8.348.802,64 
kune rasporedit će se prvim Izmjenama i 
dopunama Proračuna Virovitičko-podravske 
županije za 2008. godinu, a od ukupnog 
iznosa 6.461.358,30 kuna čine namjenska 
sredstva.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 400-06/08-01/18
Ur.broj: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 29. travnja 2008.g.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 
5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj: 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, i 129/05.) i članka 
33. i 49. Statuta Virovitičko-podravske 
županije («Službeni glasnik» Virovitičko-
podravske županije broj: 8/01., 6/06. i 1/07.), 
Skupština Virovitičko-podravske županije na 
21. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine 
donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o 

ustrojstvu upravnih tijela Virovitičko- 
-podravske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela 
Virovitičko-podravske županije («Službeni 
glasnik» br.8/05.,10/05.  i 7/07. ) u   članku 5. 
stavku 1., toč. 5, 6. i 7. se brišu. 

Toč. 8.i 9. postaju toč. 5. i 6. 
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Iza toč. 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi: 
«7.Upravni odjel za društvene djelatnosti»

Članak 2.

Članci 10, 11. i 12 . se brišu.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 10. koji 
glasi:

«Upravni odjel za društvene djelatnosti 
obavlja analitičko-planske, organizacijsko- 
-tehničke normativno-pravne i druge stručne 
poslove iz područja društvenih djelatnosti 
prosvjete, kulture, tjelesne kulture i športa, 
tehničke kulture, informiranja, brige o djeci 
predškolskog odgoja , djelovanja udruga od 
interesa za Virovitičko-podravsku županiju, 
te rada, zdravstva i socijalne skrbi.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za 
društvene djelatnosti obavlja osobito sljedeće:

- poslove praćenja i proučavanja 
problematike djelatnosti prosvjete, a 
osobito osnovnog i srednjeg školstva, 
visokoškolskog obrazovanja, 
znanosti , kulture i zaštite kulturne 
baštine, tjelesne kulture i športa, 
tehničke kulture i brige o djeci 
predškolskog odgoja, rada, zapošljavanja , 
odnosa sa sindikatima , zdravstva i 
socijalne skrbi,

- pripreme analitičkih i drugih stručnih 
materijala o pitanjima iz djelokruga rada 
Upravnog odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima 
i drugim materijalima koje za 
potrebe županijskih tijela pripremaju 
ustanove u vlasništvu Županije u 
djelatnostima iz stavka 1. ovog članka,

- poslove pripreme prijedloga mreže 
ustanova u djelatnostima iz stavka 1. ovog 
članka sukladno posebnim zakonima, te 
poslove davanja mišljenja na ovu mrežu 
čije je donošenje u nadležnosti drugih 
organa,

- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga 
planova investicija i drugih oblika 
financijskog sudjelovanja Županije u 

održavanju i razvoju tih djelatnosti,
- poslove na donošenju i izvršavanju 

odluka te planova i programa financiranja 
decentraliziranih funkcija u ustanovama 
čiji je osnivač Županija,

- poslove pripreme prijedloga te praćenja 
i izvještavanja o provođenju programa 
financiranja javnih potreba u djelatnostima 
iz nadležnosti Upravnog odjela,

- poslove izrade nacrta općih akata iz 
djelokruga rada Upravnog odjela,

- rješavanje po prigovorima i žalbama 
na prvostupanjske odluke jedinica 
lokalne   samouprave u poslovima iz svoje 
nadležnosti,

- obavlja i druge poslove sukladno zakonu, 
aktima Županijske skupštine, Županijskog 
poglavarstva i drugim propisima.
Članci 13.- 26., postaju članci 11. - 24.

Članak 4.

Županijsko poglavarstvo će u roku 30 dana 
od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti 
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela 
za društvene djelatnosti, a u roku 30 dana od 
dana donošenja Pravilnika raspisati natječaj 
za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti.

Članak 5.

Upravni odjel za društvene djelatnosti 
danom stupanja na snagu ove Odluke, 
preuzima djelatnike Upravnog odjela za 
prosvjetu, kulturu, šport informiranje i 
tehničku kulturu, te Upravnog odjela za rad, 
zdravstvo i socijalnu skrb.

Djelatnici upravnih tijela zatečeni u 
službi na dan stupanja na snagu ove Odluke, 
nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim 
mjestima te zadržavaju plaću i druga prava 
prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja 
rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu 
s Pravilnikom u unutarnjem redu Upravnog 
odjela za društvene djelatnosti.

Na djelatnike upravnih tijela koji ne budu 
raspoređeni sukladno odredbi stavka 1. ovog 
članka na odgovarajući način primjenjuju se 
odredbe Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima («Narodne novine « broj: 27/01.)
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Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

1.  CIVILNA ZAŠTITA
1.1. Stožer zaštite i spašavanja

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i 
spašavanju Rješenjem Skupštine Virovitičko-
-podravske županije KLASA: 023-01/07-
01/179, UR.BROJ: 2189/1-01-07-1 od 21. 
prosinca 2007. godine imenovani su članovi 
Stožera zaštite i spašavanja Virovitičko- 
-podravske županije.

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je 
za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 
operativnih snaga i ukupnih ljudskih resursa 
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, 
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe 
i veće nesreće.

Zadaće Stožera utvrđene su Zakonom o 
zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj: 
174/04, 79/07) i Pravilnikom o pozivanju, 
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja («Narodne novine» broj: 
25/06).

Stožer zaštite i spašavanja dužan je 
donijeti Plan rada za 2008. godinu u kojem 
će planirati redovite sjednice na kojima će se 
razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja 
na svim područjima te usmjeravati njegov rad 
u cilju usklađivanja s pozitivnim zakonskim 
propisima, a također i izvanredne sjednice u 
slučaju potrebe za aktiviranjem sustava.

1.2. Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite
Temeljem istih zakonskih odredbi 

Zakona o zaštiti i spašavanju župan Virovitičko- 
-podravske županije svojim je Rješenjem 
KLASA: 810-01/06-01/07, UR.BROJ: 2189/1-
03-06-2 od 31. listopada 2006. godine imenovao 
članove Zapovjedništva civilne zaštite 
Virovitičko-podravske županije.

Uz Zapovjedništvo  civilne zaštite, Virovitičko- 
-podravska županija trenutno ima ustrojeno 9 
specijaliziranih postrojbi civilne zaštite i to: 
- vatrogasna postrojba
- postrojba za NUS-a
- za zaštitu i spašavanje na vodi
- za zaštitu i spašavanje iz ruševina

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u «Službenom glasniku» 
Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 023-01/08-01/73
UR: BROJ: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 
1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne 
novine» broj: 174/04, 79/07) i članka 18. Statuta 
Virovitičko-podravske županije («Službeni 
glasnik» Virovitičko-podravske županije 
broj: 8/01, 6/06, 1/07) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21. sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite 

i spašavanja na području
Virovitičko-podravske županije u 

2008. godini

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 
utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, 
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 
dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja 
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja 
(civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i 
zapovjedništva, udruge građana od značaja 
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe 
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovne djelatnosti) donose se smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja u 2008. godini.
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1.3. Preventiva i planovi civilne zaštite
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona 

o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj: 
79/07) utvrđeno je da predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave donose procjenu ugroženosti i 
plan zaštite i spašavanja, te da u cilju ostvarenja 
potrebne razine zaštite stanovništva i 
materijalnih dobara i okoliša, mogu povjeriti 
izradu planova zaštite i spašavanja ovlaštenim 
pravnim osobama za stručne poslove u 
području planiranja zaštite i spašavanja.

Budući daje Procjena ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
Virovitičko-podravske županije iz 2003. 
godine, potrebito je ažurirati istu, odnosno 
pristupiti izradi novog dokumenta; procjene 
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja.

U cilju edukacije stanovništva o sustavu 
zaštite i spašavanja i podizanju razine 
opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju, 
Virovitičko-podravska županija, u suradnji 
s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje 
- Područni ured Virovitica, treba se aktivno 
uključiti u provođenje upoznavanja građana 
s izvanrednim situacijama i postupcima 
osobne i uzajamne pomoći, pridržavanju 
naređenih mjera i postupaka operativnih 
snaga zaštite i spašavanja, kao i na podizanju 
svijesti aktivnijeg dobrovoljnog uključivanja 
građana u udruge koje se bave zaštitom i 
spašavanjem.

2. VATROGASTVO 
(vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
Vatrogasna zajednica Virovitičko- 

-podravske županije organizacija je 
vatrogasnih zajednica općina i gradova 
i samostalnih Dobrovoljnih vatrogasnih 
društava udruženih u Zajednicu temeljem 
Zakona o vatrogastvu i Zakona o udrugama.

Vatrogasna zajednica Županije objedinjava, 
usmjerava i koordinira rad: 
- 10 vatrogasnih zajednica općina
- 3 vatrogasne zajednice gradova
- 3 samostalna DVD-a u općinama
- 2 javne vatrogasne postrojbe
- 66 dobrovoljnih vatrogasnih društava

- za RKB zaštitu
- za prvu medicinsku pomoć
- veterinarska
- za zaštitu i spašavanje bilja i biljnih proizvoda 
- za asanaciju terena

Međutim, Pravilnikom o ustrojstvu, 
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i 
postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» 
broj: 117/07) na novi način uređen je osobni 
i materijalni ustroj postrojbi civilne zaštite i 
postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i 
veličini te način popune postrojbi.

Temeljem  navedenog,  potrebno je  
definirati  potrebne  postrojbe  civilne  zaštite 
specijalističke namjene kao:

1. tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina 
(USAR - Urban Search and Rescue)

2. tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz 
vode

3. tim civilne zaštite za radiološku, kemijsku 
i biološku i nuklearnu zaštitu

4. tim civilne zaštite za logistiku

Popunu i raspoređivanje obveznika 
postrojbi civilne zaštite specijalističke 
namjene obavljat će područni uredi za zaštitu i 
spašavanje u suradnju s područno nadležnom 
upravom za obranu.

Popuna postrojbi civilne zaštite 
specijalističke namjene provodi se prvenstveno 
članovima udruga građana, klubova, 
organizacija i zajednica koje se određenim 
oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj 
redovitoj djelatnosti ili su za istu osnovani, 
kao i imateljima specijalističkih znanja od 
značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Materijalna popuna postrojbi civilne 
zaštite specijalističke namjene oslanja se na 
resurse udruga građana čijim članovima se 
popunjavaju, te na resurse jedinica područne 
(regionalne) samouprave.

Stoga se, do imenovanja novih postrojbi, 
ne predlaže ulaganje sredstava za jačanje 
organizacijskih, kadrovskih, materijalno-
tehničkih i operativnih   sposobnosti   sadašnjih 
postrojbi.
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prostornom planiranju i uređivanju prostora, te 
Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, u iste 
uključe mjere zaštite od elementarnih nepogoda 
i ratnih opasnosti kako bi se stvorili uvjeti za 
sklanjanje ljudi i materijalnih dobara.

4. UDRUGE GRAĐANA KOJE SE BAVE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
Sustav zaštite i spašavanja temelji se na 

aktiviranju sveukupnog znanja i potencijala 
zajednice u odgovoru na katastrofe. To u 
prvom redu podrazumijeva aktiviranje 
profesionalnih potencijala zajednice, ali isto 
tako i aktiviranje dopunskih operativnih 
snaga kao što su potencijali pravnih osoba te 
udruga građana koje se, među ostalim, bave 
zaštitom i spašavanjem.

Uz sudjelovanje u akcijama zaštite i 
spašavanja, udruge građana imaju značajnu 
ulogu i u provedbi preventivnih aktivnosti 
zaštite i spašavanja. To se ostvaruje edukacijom 
stanovništva za provedbu  samozaštitnih 
aktivnosti  i postupaka, podizanjem svijesti 
o postojanju pojedinih opasnosti i rizika 
putem različitih načina pristupa populaciji, 
dopunskim školskim aktivnostima ili 
različitim oblicima okupljanja mladeži.

Proračunom Virovitičko-podravske 
županije za 2008. godine predviđena su 
sredstva za rad udruga od interesa za Županiju, 
pa tako i za rad udruga koje se u okviru 
svoje redovite djelatnosti bave aktivnostima 
značajnim sa stajališta zaštite i spašavanja, 
među kojima se izdvajaju:

- Odred izviđača «Bilogorci», Sedlarica 
Svojim aktivnostima pridonose razvoju 
samostalnosti i odgovornosti djece i 
mladeži, te u izvanrednim situacijama 
i elementarnim nepogodama svojom 
opremom i znanjem mogu poslužiti i u 
službi spašavanja.

- S.O.S. telefon - poziv u pomoć, Virovitica 
Djelatnost udruge je humanog karaktera, a 
odvija se pružanjem savjetodavne pomoći 
putem telefona. Cilj udruge je pomoći 
osobama u rješavanju problema unutar 

Virovitičko-podravska županija u 
Proračunu Županije za 2008. godinu 
osigurava sredstva za rad Vatrogasne 
zajednice Virovitičko-podravske županije u 
iznosu od 500.000,00 kn.

Ocjenjuje se nužnim i dalje provoditi 
različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, 
kako profesionalnih, tako i dobrovoljnih.

U području rada s članstvom posebnu pažnju 
potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, 
kao potencijalnim budućim operativnim 
vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja 
opće kulture i naobrazbe.

Budući da Virovitičko-podravska županija 
nema izrađenu Procjenu i Plan zaštite od 
požara, ocjenjuje se prioritetnim izrada i 
donošenje Procjene i plana zaštite od požara 
za Virovitičko-podravsku županiju koja će 
biti temelj razvoja vatrogastva u Županiji.

Za tu namjenu u Proračunu Županije za 
2008. godinu osigurana su sredstva u iznosu 
od 200.000,00 kn, te je potrebno provesti 
postupak javne nabave sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi.

3. SKLONIŠTA
Na području Virovitičko-podravske 

županije postoje dva javna skloništa zaštite i 
to u stambenoj zgradi P+8 Ferde Rusana 1, 
Virovitica, i Tvornici šećera VIRO Virovitica, 
Matije Gupca 254, Virovitica.

Međutim, županija kao jedinica područne 
(regionalne) samouprave nema obvezu 
izgradnje skloništa niti skrbi o istima već 
troškovi javnih skloništa terete proračun 
jedinice lokalne samouprave na čijem 
području se nalaze, troškovi skloništa pravnih 
osoba terete vlasnika - pravnu osobu, a 
troškovi skloništa koja se nalaze u stambenim 
zgradama kojih su vlasnici, u pripadajućem 
dijelu, ujedno i vlasnici stanova i poslovnih 
prostora, terete zajedničku pričuvu stambene 
zgrade.

Međutim, Županije je dužna utjecati 
da se u proceduri donošenja dokumenata 
prostornog uređenja sukladno Zakonu o zaštiti 
i spašavanju, Pravilniku o mjerama zaštite od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 
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oružanim sukobima i drugim izvanrednim 
situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje 
i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje 
zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija 
i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebito je 
kvalitetno opremiti ekipe kako bi mogle dati 
svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja 
sustava zaštite i spašavanja.

- Centar za socijalnu skrb Virovitica, 
Slatina i Orahovica
Stručni djelatnici u centrima za socijalnu 

skrb u slučaju izvanrednih situacija, a u 
koordinaciji s ostalim službama, mogu 
preuzeti brigu o pojedinim kategorijama 
stanovništva kojima će takva pomoć i skrb 
biti potrebna.

- Veterinarske stanice
Veterinarske stanice, kao i privatni 

veterinarski poduzetnici registrirani za 
obavljanje i pružanje veterinarskih usluga, u 
obavljanju javnih ovlasti provode mjere zaštite 
zdravlja životinja te mjere zaštite životinja od 
zaraznih bolesti koje se provode radi osiguranja 
uzgoja zdravih životinja, higijensko i 
zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. 
Zaštita ljudi od zoonoze i veterinarska zaštita 
okoliša također je zakonom propisana obveza 
veterinarske službe.

U situaciji veće epidemije i izvanrednih 
situacija u provedbu mjera uključuje se 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodnog gospodarstva Republike Hrvatske.

- Hrvatski stočarski centar - stočarska 
služba Virovitica

- Hrvatski zavod za poljoprivredno 
savjetodavnu službu - podružnica za 
Virovitičko-podravsku županiju s 
ispostavama
U cilju kontinuirane zaštite bilja i biljnih 

proizvoda potrebno je i dalje razvijati 
poljoprivredno savjetodavnu službu, a kako 
bi se poljoprivredni proizvođači mogli 
što kvalitetnije osposobiti za zaštitu svoje 
proizvodnje od štetnih posljedica mogućih 
biljnih bolesti većih razmjera.

obitelji, kao i drugih problema o kojima 
ovisi egzistencija pojedinca ili obitelji. 
U slučaju izvanrednih situacija ova udruga, 
u koordinaciji s ostalim službama, može 
preuzeti brigu o pojedinim kategorijama 
stanovništva.

- Hrvatsko planinarsko društvo «Papuk», 
Virovitica

 Osnovna djelatnost udruge je poticanje 
rekreacije i razvijanje planinarskih vještina 
poput orijentacije i snalaženja u prirodi. 
Svojim znanjem i opremom u izvanrednim 
situacijama mogu sudjelovati u službi 
spašavanja.

- Ekološko društvo Virovitica
- Hrvatska kinološka udruga Virovitica
- Prirodoslovno društvo «Drava», Virovitica
- Udruga uzgajivača malih životinja 

«Golub»

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se bave zaštitom 

i spašavanjem na području Virovitičko-
podravske županije u okviru svoje redovne 
djelatnosti su:
- Policijska uprava Virovitičko-

podravska
- Opća bolnica Virovitica
- Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok 

Virovitičko-podravske županije
- Dom zdravlja Virovitičko-podravske 

županije s ispostavama
- Dom za psihički bolesne odrasle osobe 

Borova
- Županijski krizni stožer za zdravstvo
- Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Virovitica i Županijski centar 112 
Virovitica

- Hrvatski Crveni križ - Županijsko  
društvo Crvenog križa i Gradska / 
Općinska društva Crvenog križa
Kao jedna od zadaća navedenih Društava 

koju obavljaju u sklopu svoje redovne 
djelatnosti je i osposobljavanje članstva i 
građana za njihovu samozaštitnu funkciju u 
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U Proračunu Županije za 2008. godinu 
predviđena su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn 
za materijalno-tehničko opremanje sastavnica 
zaštite i spašavanja te se istima planira 
opremanje službi i pravnih osoba koje se u 
okviru svoje redovne djelatnosti bave zaštitom i 
spašavanjem.

KLASA: 810-01/07-01/05
UR.BROJ: 2189/1-01-08-4
Virovitica, 29. travnja 2008. godine

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 50. stavka 1. i 2. Zakona 
o srednjem školstvu (“Narodne novine”, br. 
69/03. - pročišćeni tekst i 81/05.) i članka 
18. Statuta Virovitičko-podravske županije 
(“Službeni glasnik”, br. 8/01., 6/06. i 1/07.) 
Skupština Virovitičko-podravske županije, 
na 21. sjednici održanoj 29. travnja 2008. 
godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Gimnazija Petra 

Preradovića Virovitica

I.

MIHAELA KULEJ razrješuje se dužnosti   
člana Školskog odbora Gimnazije Petra 
Preradovića Virovitica iz reda nastavnika.

II.

DUBRAVKA MARENDIĆ imenuje se 
za člana Školskog odbora Gimnazije Petra 
Preradovića Virovitica iz reda nastavnika.

- Komunalna društva na području 
Virovitičko-podravske županije: 
Virkom d.o.o. Virovitica, Flora Vtc. d.o.o. 
Virovitica, Komrad d.o.o. Slatina, 
Papuk d.o.o. Orahovica, Komunalno 
poduzeće Pitomača, te samostalni pogoni 
pri jedinicama lokalne samouprave 
i   koncesionari obavljanja pojedinih 
komualnih djelatnosti u jedinicama 
lokalne samouprave,

Djelatnost ovih komunalnih tvrtki kao i 
pojedinih samostalnih pogona pri jedinicama 
lokalne samouprave i koncesionara koji 
obavljanje pojedinih djelatnosti izvršavaju 
prema odlukama nadležnih tijela jedinica 
lokalne samouprave su pored opskrbe vodom, 
pročišćavanja otpadnih voda, distribucije plina 
i toplinske energije i uređenje i održavanje 
javnih cesta, okoliša, održavanje i uređenje 
groblja, odvoz komunalnog i tehnološki 
neopasnog otpada. U zimskim mjesecima 
navedene tvrtke obavljaju i poslove čišćenja 
prometnica u naseljima.

Uzimajući u obzir njihovu mehanizaciju 
i ljudske potencijale ocjenjuje se da mogu 
aktivno sudjelovati i intervenirati u slučaju 
izvanrednih situacija i nesreća, ili pak 
organizirati, u okviru svojih nadležnosti 
obavljanje poslova u slučaju izvanrednih 
situacija
- Županijska uprava za ceste Virovitičko- 

-podravske županije
- Javna ustanova za upravljanje   

zaštićenim vrijednostima Virovitičko-
podravske županije

Pored navedenih, i ostale pravne i 
fizičke osobe koje se bave građevinskom, 
prijevozničkom, turističkom ili drugom 
djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, 
mogu se, u slučaju izvanrednih situacija, 
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i 
katastrofa.

Koordinaciju aktivnosti obavljat će Stožer 
zaštite i spašavanja.
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Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o 
osnovnom školstvu (“Narodne novine”, br. 
69/03. - pročišćeni tekst i 76/05.) i članka 
18. Statuta Virovitičko-podravske županije 
(“Službeni glasnik”, br. 8/01., 6/06. i 1/07.) 
Skupština Virovitičko-podravske županije, 
na 21. sjednici održanoj 29. travnja 2008. 
godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole 

MIKLEUŠ

I.

SLAVKO MARČETIĆ razrješuje se 
dužnosti člana  Školskog odbora Osnovne 
škole Mikleuš iz reda učitelja i stručnih 
suradnika.

II.

MARICA KESIĆ imenuje se za člana 
Školskog odbora Osnovne škole Mikleuš iz 
reda učitelja i stručnih suradnika.

III

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 602-01/08-01/68
URBROJ: 2189/1-01-08-2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 602-03/08-01/38
URBROJ: 2189/1-09-08-2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 50. stavak 1. i 2. Zakona 
o srednjem školstvu (“Narodne novine”, br. 
69/03. - pročišćeni tekst i 81/05.) i članka 
18. Statuta Virovitičko-podravske županije 
(“Službeni glasnik”, br. 8/01., 6/06. i 1/07.) 
Skupština Virovitičko-podravske županije, 
na 21. sjednici održanoj 29. travnja 2008. 
godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju jednog 

člana Školskog odbora Srednje škole 
Pitomača

I.

Gabrijela Utješinović razrješuje se 
dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole 
Pitomača iz reda roditelja učenika.

II.

Davor Bajić  imenuje  se  za člana  
Školskog  odbora  Srednje  škole Pitomača iz 
reda roditelja.

IlI

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 602-01/07-01/147
URBROJ: 2189/1-01-08-2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO- 
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.
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dužnosti   predsjednika Mandatne komisije.

II. 

Đuro Matovina bira se za predsjednika 
Mandatne komisije.

III

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021-01/08-01/30
URBROJ: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 7. i 9. stavak 3. Zakona 
o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, br. 
174/04, 79/07.) i članka 18. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije (“Službeni glasnik”, br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije, na 21. sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju 

zapovjednika Stožera zaštite i 
spašavanja Virovitičko-podravske

županije

I.

Stjepan Feketić, razrješuje se dužnosti 
zapovjednika Stožera zaštite i spašavanja 
Virovitičko-podravske županije.

II.

Tomislav Tolušić, imenuje se za   
zapovjednika Stožera zaštite i spašavanja 
Virovitičko-podravske županije.

Na temelju članka 47. Poslovnika 
Skupštine Virovitičko-podravske županije 
(“Službeni glasnik”, br. 5/02, 2/03, 6/06. 
i 3/07.) Skupština Virovitičko-podravske 
županije, na 21. sjednici održanoj 29. travnja 
2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i izboru jednog člana 

Odbora za Statut i Poslovnik

I.

Tomislav Tolušić, dipl. iur. razrješuje se 
dužnosti člana Odbora za Statut i Poslovnik.

II.

Đuro Matovina bira se za člana Odbora 
za Statut i Poslovnik.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije

KLASA: 021-01/08-01/29
URBROJ: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO- 
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 38. stavak 4. i članka 44. 
Poslovnika Skupštine Virovitičko-podravske 
županije (“Službeni glasnik”, br. 5/02, 2/03, 
6/06. i 3/07.) Skupština Virovitičko-podravske 
županije, na 21. sjednici održanoj 29. travnja 
2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika 

Mandatne komisije

1.

Tomislav Tolušić, dipl.iur. razrješava se   
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Na temelju članka 10. stavka 4.i 5. Zakona o 
otpadu („Narodne novine” br. 178/04. i 153/06.) 
i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske 
županije („Službeni glasnik” br. 8/01, 6/06. 
i 1/07.) Skupština Virovitičko-podravske 
županije na 21. sjednici održanoj 29. travnja 
2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za 

Virovitičko-podravsku   županiju te 
Izvješća Stručnog tima za provedbu 

projekta županijskog odlagališta 
otpada

I

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom za Virovitičko- 
-podravsku županiju te Izvješće Stručnog tima 
za provedbu projekta županijskog odlagališta 
otpada.

II

Izvješće o provedbi plana gospodarenja 
otpadom za Virovitičko- podravsku županiju 
iz toč. I ovog Zaključka dostavit će se 
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu 
okoliša.

III

Ovaj Zaključak sa Izvješćem o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za Virovitičko- 
-podravsku županiju , objavit će se u 
„Službenom glasniku” Virovitičko-podravske 
županije.

KLASA: 351 -01/08-01/05
URBROJ: 2189/1  - 0 1 - 0 8 - 2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

III

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021-01/08-01/27 
URBROJ: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju poglavlja III toč. 10. Plana 
intervencija u zaštiti okoliša (“Narodne 
novine”, br. 82/92.) i članka 18. Statuta 
Virovitičko-podravske županije (“Službeni 
glasnik”, br. 8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština 
Virovitičko-podravske županije, na 21. 
sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine, 
donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju voditelja 
Eko stožera Virovitičko-podravske 

županije
I.

Stjepan Feketić dr. med, razrješuje se 
dužnosti voditelja Eko stožera Virovitičko- 
-podravske županije.

II.

Tomislav Tolušić, dipl.iur imenuje   se za 
voditelja Eko stožera Virovitičko-podravske 
županije.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021-01/08-01/28
URBROJ: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 29. travnja 008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.



Strana 45SLUŽBENI GLASNIKBroj 2

prostornog uređenja i graditeljstva i Agenciji 
za zaštitu okoliša.

Plan gospodarenja otpadom za Virovitičko- 
-podravsku županiju Skupština županije 
usvojila je na 14. sjednici 25. travnja 2007. 
godine. Objavljenje u Službenom glasniku 
br. 3/07.

U međuvremenu, donesen je Plan 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 
za razdoblje 2007. - 2015. godina (NN 85/07), 
za čiju je izradu kao podloga poslužila 
Strategija gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske (NN 130/05) i Nacrti županijskih 
planova gospodarenja otpadom.

Temeljni zadatak ovog Plana na nivou 
države, bio je uspostavljenje cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom, sanacija i zatvaranje 
postojećih odlagališta otpada, sanacija „crnih 
točaka” i lokacija u okolišu visoko opterećenih 
otpadom, razvoj uspostava regionalnih i 
županijskih centara za gospodarenje otpadom 
i uspostava potpune informatizacije sustava 
gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom za našu 
županiju je usklađen sa ova dva dokumenta 
na nivou države.

Nadležnosti u poslovima vezanim za 
gospodarenje otpadom
•	 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva
•	 Agencija za zaštitu okoliša
•	 Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost
• Županijski   Upravni odjel za prostorno   

uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove 
i zaštitu okoliša

•	 Županijski centar za gospodarenje 
otpadom d.o.o.

•	 Inspekcija zaštite okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva, obavlja nadzor nad 
provedbom i primjenom Zakona o otpadu i 
njegovih podzakonskih propisa.

Agencija za zaštitu okoliša prikuplja, 
objedinjava i vodi podatke u skladu sa 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA VIROVITIČKO-PODRAVSKU 
ŽUPANIJU

UVOD

Plan gospodarenja otpadom izradio 
je Upravni odjel za prostorno uređenje, 
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu 
okoliša Virovitičko-podravske županije.

Cilj Plana je usvajanje opredjeljenja o 
temeljnom principu gospodarenja otpadom 
na području županije.

Uz Prostorni plan županije, Plan 
gospodarenja otpadom je jedan od početnih 
dokumenata koji prethodi ishođenju potrebne 
dokumentacije za ostvarivanje projekta 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom, 
kojeg županija mora realizirati sukladno 
Strategiji gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015. 
god.

Planski dokumenti gospodarenja otpadom
•	 Strategija gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske (NN 130/05)
•	 Plan gospodarenja otpadom u RH za 

razdoblje 2007-2015 godine (NN85/07)
•	 Županijski planovi gospodarenja otpadom
•	 Gradski/općinski planovi gospodarenja 

otpadom
•	 Planovi gospodarenja otpadom proizvođača 

otpada

Zakonska obveza
Obveza izrada Plana gospodarenja 

otpadom za županiju određena je čl. 10. 
Zakona o otpadu (NN 178/04, 158/05, 111/07). 
Plan donosi Skupština županije za razdoblje 
od osam godina.

Nadležno tijelo županije podnosi Izvješće 
o provedbi Plana Skupštini županije do 31. 
svibnja za proteklu godinu. Usvojeno Izvješće 
dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, 
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA      
GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA VIROVITIČKO-PODRAVSKU 
ŽUPANIJU

Planom gospodarenja otpadom za 
Virovitičko-podravsku županiju određeno 
je nekoliko ciljeva koje je potrebno ostvariti 
odgovornim i planskim gospodarenjem 
otpadom:

1. odrediti potencijalnu lokaciju/lokacije 
Županijskog centra za gospodarenje 
otpadom (Izmjene i dopune Prostornog 
plana županije)

2.	ishoditi potrebnu dokumentaciju za 
početak radova na projektu Županijskog 
centra za gospodarenje otpadom

2.	sanirati i zatvoriti „divlja” odlagališta 
otpada

3.	uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja 
otpada kod pravnih i fizičkih osoba

4.	postojeća legalna odlagališta otpada 
urediti kao prikupljališta otpada/transfer 
stanice

3.	ugovorima riješiti zbrinjavanje opasnog 
otpada

5.	donijeti Planove gospodarenja otpadom na 
nivou jedinica lokalne samouprave

4.	donijeti Planove gospodarenja otpadom za 
proizvođače otpada

6.	osnažiti KEO - Katastar otpada, koji vodi 
nadležna županijska služba, koji bi trebao 
pružati relevantne podatke o stanju u 
gospodarenju otpadom

10. educirati sve subjekte (pravne i fizičke) 
koji sudjeluju u nastanku otpada

1. Odrediti potencijalnu lokaciju/lokacije 
Županijskog centra za gospodarenje 
otpadom

U Izmjenama i dopunama Prostornog 
plana županije (2007 god.) ponuđene su tri 
lokacije za županijski centar za gospodarenje 
otpadom (Jasenaš, Dabrovica i Lukavac).

Odlučeno je da će se Studija utjecaja na 
okoliš izrađivati za lokaciju Jasenaš.

Zakonom o otpadu, vodi informacijski sustav 
gospodarenja otpadom, vodi bazu podataka o 
izdanim dozvolama za postupanje s otpadom 
i prekograničnom prometu otpadom, 
laboratorijima koji obavljaju analize otpada, 
izrađuje izvješća o stanju na području 
gospodarenja otpadom i dr.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost osigurava dodatna sredstva za 
financiranje projekata, programa i sličnih 
aktivnosti u području zaštite i unapređenja 
okoliša, nadležnosti pri donošenju upravnih 
akata u svezi plaćanja naknada, vođenje 
očevidnika obveznika plaćanja i dr.
Županijski upravni odjel za prostorno 
uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove 
i zaštitu okoliša, obavlja poslove koji su 
propisani Pravilnikom o unutarnjem redu, 
a tu pripadaju i poslovi vezani za područje 
gospodarenja otpadom.

Županijski centar za gospodarenje 
otpadom d.o.o. je tvrtka koja je osnovana sa 
zadatkom vođenja svih poslova vezanih za 
gospodarenje otpadom na području županije 
(priprema dokumentacije za pokretanje 
rada Centra, uspostavlja sustav sakupljanja, 
odlaganja i obrade otpada, kao i vođenje 
potrebne dokumentacije o postupanju s 
otpadom.

Inspekcija zaštite okoliša provodi nadzor 
nad provedbom Zakona o otpadu
i podzakonskih propisa.
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3. Sanirati i zatvoriti „divlja” odlagališta 
otpada

Prema Planu gospodarenja otpadom za 
Virovitičko-podravsku županiju u 2007. 
godini bilo je 48 „divljih” odlagališta otpada, 
koja su zauzimala površinu od oko 10 522.812 
m2, službenih odlagališta četiri, sa površinom 
od 139. 770 m2 i šest dogovornih odlagališta, sa 
površinom od 201. 168 m2. Sva ta odlagališta 
nemaju potrebnu dokumentaciju i vode se 
kao „divlja” odlagališta.

Prema odredbama Prostornog plana 
županije provodi se još uvijek prva faza 
sanacije „divljih” odlagališta, po kojoj 
svaka općina/grad može zadržati samo 
jedno odlagalište otpada. U realizaciji ovih 
odredbi postignuto je zadovoljavajuće stanje, 
budući da sada još egzistira oko 20 „divljih” 
odlagališta.

Prema Zakonu o otpadu rok za sanaciju 
bio bi do 2012. godine kada bi trebao početi 
sa radom Županijski centar za gospodarenje 
otpadom.

4. uspostaviti sustav odvojenog 
sakupljanja otpada kod pravnih i fizičkih 
osoba

Odvojeno sakupljanje i zbrinjavanje otpada 
samo djelomično funkcionira u gradovima 
Virovitici i Slatini, gdje su postavljeni eko 
otoci za odvojeno sakupljanje otpada (papir, 
staklo, PET ambalaža, stare baterije).

Ovako prikupljeni otpad zbrinjava se 
preko ovlaštenih - ugovorenih sakupljača/
obrađivača, koji otpad zbrinjavaju sukladno 
zakonskim odredbama.

Virovitička komunalna tvrtka „Flora” Vtc 
d.o.o. od nadležnog Ministarstva dobila je 
koncesiju za sakupljanje gotovo svih vrsta 
otpada, ne samo na području naše županije, 
nego i sa cijelog područja države.

2. Ishoditi potrebnu dokumentaciju za 
početak radova na projektu

Županijski centar za gospodarenje 
otpadom nudio bi kompletno zbrinjavanje 
otpada: prihvat razvrstanog i nerazvrstanog 
otpada, mehaničku i biološku obradu otpada 
(reciklažno dvorište i kompostiranje), zbirno 
mjesto za opasni otpad i njegovo skladištenje, 
odlaganje neobrađenog otpada i monitoring.

Na nivou županije osnovana je tvrtka 
Županijski centar za gospodarenje otpadom 
d.o.o. koja treba voditi sve poslove oko 
pripremanja i realizacije ovog projekta, kao 
i buduće aktivnosti vezane za gospodarenje 
otpadom nakon realizacije projekta.

Poglavarstvo Županije u siječnju 2008. 
godine osnovalo je Stručni tim za provedbu 
projekta županijskog odlagališta otpada. 
Izvješće o radu Stručnog tima sastavni je 
dio ovog Izvješća i nalazi se u njegovom 
privitku.

Tijekom 2007. godine pripremljena je i 
poslana kandidatura Ministarstvu zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 
za dodjeljivanje financijskih sredstava iz IPA 
predpristupnog fonda - komponenta III, kako 
bi se moglo krenuti u pripremanje i realizaciju 
cijelog projekta.

U veljači 2008. godine održan je kolegij 
načelnika i gradonačelnika Virovitičko-  
-podravske županije na kojem je izvršena 
prezentacija Plana gospodarenja otpadom za 
Republiku Hrvatsku i Plana gospodarenja 
otpadom za Virovitičko - podravsku županiju. 
Prezentiran je model financiranja cijelog 
projekta, kao i udio financiranja za pojedine 
jedinice lokalne samouprave.

Vrijednost cijele investicije je  
14.000.000,00 EU.
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7. Donijeti Planove gospodarenja 
otpadom na nivou jedinica lokaine 
samouprave

Izrada Planova gospodarenja otpadom 
za jedinice lokalne samouprave (općine/
gradove), zakonski je propisana čl. 7 i čl. 
11 Zakona o otpadu (NN 178/04). Unatoč 
zakonskoj obvezi ove Planove izradili su samo 
gradovi Virovitica i Orahovica. U završnoj 
fazi izrade je Plan gospodarenja otpadom za 
grad Slatinu (Nacrt prijedloga).

Odlukom Poglavarstva županije izrađivač 
Planova za gradove Viroviticu, Slatinu i 
Orahovicu je Županijski upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne 
poslove i zaštitu okoliša.

Planovi na nivou jedinica lokalne 
samouprave usklađeni su sa županijskim 
Planom gospodarenja otpadom i Planom 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 
za razdoblje 2007-2015. god. (NN 85/07).

8. Donijeti Planove gospodarenja 
otpadom za proizvođače otpada

Proizvođači otpada dužni su svoje Planove 
gospodarenja otpadom izraditi sukladno čl. 7 
i čl. 12. Zakona o otpadu (NN 178/04), ako 
godišnje proizvedu više od 150 t neopasnog 
otpada i/ili više od 200 kg opasnog otpada.

Prema Katastru otpada na području 
županije to su slijedeće tvrtke: Čazmatrans, 
Autoservis Fišer, Autocentar Pepa, Mustač 
commerce, Diba d.o.o. Brana d.o.o. HAK 
Autoklub Virovitica, Pintarić d.o.o. Pro Sam 
II, HŠ UŠ Bjelovar PJ, Viro d.o.o. Hrvatski 
duhani d.d. Opeco d.d. Tvin d.d. PPK 
Orahovica, Vitrex d.o.o. DP Elektra.

Planove gospodarenja otpadom izradili su 
samo: DP Elektra Virovitica, Kaufland d.o.o. 
i Vitrex d.o.o.

Infektivni otpad iz medicinskih ustanova 
na području županije zbrinjava se preko dvije 
tvrtke: Ekologije Maržić d.o.o. iz Zagreba i 
Exido d.o.o. iz Osijeka.

5. Postojeća legalna odlagališta otpada 
urediti kao prikupljališta otpada/transfer 
stanice

Prema Prostornom planu županije i Planu 
gospodarenja otpadom za županiju, postojeća 
legalna odlagališta otpada (u Virovitici, 
Slatini i Orahovici) i službena odlagališta 
otpada u Pitomači i Voćinu, treba urediti 
kao prikupljališta otpada (transfer stanice), 
odakle bi se prikupljeni otpad otpremao 
dalje na obradu putem ovlaštenih sakupljača, 
a neiskorišteni otpad  konačno odlagao 
u županijskom centru za gospodarenje 
otpadom.

Pripremni radovi za realizaciju 
prikupljališta otpada nisu započeti niti na 
jednom navedenom odlagalištu, budući da će 
se ova odlagališta još neko vrijeme koristiti kao 
odlagališta otpada, do uspostave županijskog 
centra za gospodarenje otpadom.

6. Ugovorima riješiti zbrinjavanje 
opasnog otpada

Proizvođači opasnog otpada prema važećoj 
zakonskoj regulativi dužni su ugovorima 
sa ovlaštenim sakupljačima/obrađivačima 
opasnog otpada riješiti pitanje njegovog 
konačnog zbrinjavanja. Do konačnog 
zbrinjavanja na mjestu nastanka opasnog 
otpada, potrebno je osigurati njegovo propisno 
skladištenje, uz obvezno vođenje evidencije 
o vrsti i količini otpada.

Na području županije potpisano je 
nekoliko takvih ugovora između pravnih 
osoba i ovlaštenih tvrtki (Ekologija Maržić 
d.o.o. Exido d.o.o., Našice cement d.d. Patting 
d.o.o. Chromos Agro, Herbos).
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Svi ovi zakoni, pravilnici i uredbe dostupni 

su u Narodnim novinama i web stranicama 

Ministarstva, tako da se pravne i fizičke 

osobe mogu informirati o načinu postupanja 

s pojedinim vrstama otpada.

U nekoliko navrata održane su i 

prezentacije postupanja s otpadom na nivou 

županije, lokalni tisak i promidžbeni materijal 

koji su dijeljeni od strane komunalnih tvrtki, 

također su doprinijeli edukaciji o pojedinim 

vrstama otpada - kako razdvajati otpad, gdje 

ga skladištiti i kome predavati na konačno 

zbrinjavanje.

Za fizičke osobe postavljeni su eko otoci u 

gradskim zonama (za sada samo u gradovima 

Virovitici i Slatini), kako bi se odvojeni otpad 

po vrstama mogao odložiti do konačnog 

zbrinjavanja putem ovlaštenih koncesionara.

Potrebno je i dalje raditi na edukaciji, 

a preventivno djelovati i putem inspekcije   

zaštite  okoliša   (pravne  osobe)   i   putem   

komunalne  službe

(fizičke osobe).

ZAKLJUČAK

Županija je ispunila svoju zakonsku 

obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom 

za županiju. Ciljevi iz Plana ostvaruju se 

postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti 

i financijskim sredstvima.

9. Osnažiti KEO - Katastar otpada, koji 
vodi nadležna županijska služba koji bi 
trebao pružati relevantne podatke o stanju 
gospodarenja otpadom

Pravilnikom o katastru emisija u okoliš 
(NN 36/96), čiji je sastavni dio Katastar otpada 
- onečišćivači koji se nalaze na području 
županije dužni su prikupljati podatke o vrsti i 
količini onečišćavajućih tvari koje proizvode 
i dostavljati ih u nadležnu županijsku službu. 
Ta obveza odnosi se i na područje otpada, 
budući da je Katastar otpada sastavni dio 
Katastra onečišćivača,

Podatke u Katastar otpada dostavlja oko 
70% pravnih osoba sa područja županije. 
Potrebno je putem inspekcije zaštite okoliša 
intervenirati da svi obveznici svoje podatke 
dostavljaju na propisanom obrascima, 
kako bi se podaci iskoristili kao relevantni 
pokazatelji količine, vrste i mjesta nastanka 
otpada na području županije.

Podaci iz Katastra emisija u okoliš na obradu 
redovito se dostavljaju Agenciji za zaštitu 
okoliša u Zagreb, koja vodi informacijski 
sustav o gospodarenju otpadom.

10. Educirati sve subjekte (pravne i 
fizičke) koji sudjeluju u nastanku otpada

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva donijelo je čitav niz 
zakonskih odredbi koje reguliraju tematsko 
područje - otpad. Najvažniji su:

•	 Zakon o otpadu
•	 Pravilnik o postupanju s otpadom
•	 Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim 

otpadom
•	 Pravilnik o gospodarenju medicinskim 

otpadom
•	 Pravilnici koji reguliraju postupanje s 

otpadom koji podliježe oporabi ili sadrže 
opasnu komponentu (ambalažni otpad, 
gume, elektronički otpad, otpadna vozila, 
baterije, akumulatori, otpadna ulja, otpad 
koji sadrži azbest)
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Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 
1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine” br. 174/04. i 79/07.) i članka 18. Statuta 
Virovitičko-podravske županije („Službeni 
glasnik” br. 8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština 
Virovitičko-podravske županije na 21. sjednici 
održanoj 29. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize sustava zaštite i 
spašavanja na području Virovitičko- 

-podravske županije

I

Prihvaća se Analiza sustava zaštite i 
spašavanja na području Virovitičko-podravske 
županije u 2007. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 810 -01/07-01/07
URBROJ: 2189/1  - 0 1 - 0 8 - 3
Virovitica, 29. travnja 008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” 
br. 8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21. sjednici održanoj 29. 
travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Opće bolnice 
Virovitica za 2007. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom 
poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2007. godinu.

Virovitička komunalna tvrtka „Flora Vtc 
„ d.o.o. dobila je koncesiju za sakupljanje 
većeg dijela otpada koji se može oporabiti 
kao i dijela opasnog otpada sa područja cijele 
županije, a i šireg područja. Ova činjenica 
ukazuje da se intenzivno provodi program 
odvojenog sakupljanja otpada.

Provodi se i prva faza odredbi iz Prostornog 
plana županije, po kojoj se u svakoj općini 
zadržava samo jedno odlagalište otpada, što 
je dovelo do činjenice smanjenja broja divljih 
odlagališta otpada sa 48 na 20.

Potrebno je još intenzivnije raditi na 
edukaciji i pravnih i fizičkih osoba, kako 
bi se do kraja proveo program cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom, Potrebno 
stvarati prostorne mogućnosti za uspostavu 
eko otoka u svim većim središtima JLS, kako 
bi se smanjila količina otpada namijenjena 
konačnom zbrinjavanju na odlagalištu 
otpada.

izradila: stručna suradnica za zaštitu okoliša 
Zlata Karfović, dipl.inž.bio., v.r.

pročelnica:
Iva Šarić Srzić, dipl.inž.grad., v.r.
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Na temelju članka 18. Statuta Viroviticko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01, 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21. sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za 
javno zdravstvo „Sveti Rok” Virovitičko- 

-podravske županije za 2007. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Zavoda za javno 
zdravstvo „Sveti Rok” Virovitičko-podravske 
županije za 2007. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko- podravske županije.

KLASA: 510 -01/08-01/11
URBROJ: 2189/1  -01 -08-2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21. sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine/donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne 
Virovitičko-podravske županije u 2007. 

godini

I

Prihvaća se Izvješće o radu Ljekarne 
Virovitičko-podravske županije u 2007. 
godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko- podravske županije.

KLASA: 510 -01/08-01/09
URBROJ: 2189/1  - 0 1 - 0 8 - 3
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21. sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma 

zdravlja Virovitičko-podravske 
županije za 2007. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Doma zdravlja 
Virovitičko-podravske županije za 2007. 
godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko- podravske županije.

KLASA: 510 -01/08-01/10
URBROJ: 2189/1  -01-08-2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.
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Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01, 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21. sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju 

Športske zajednice Virovitičko- 
-podravske županije u 2007. godini

I

Prihvaća se Izvješće o djelovanju Športske 
zajednice Virovitičko-podravske županije u 
2007. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko- podravske županije.

KLASA: 620-01/08-01/05
URBROJ: 2189/1 -01-08-3
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01, 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21 sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Informacije 
o nezaposlenosti i zapošljavanju na 

području Virovitičko-podravske   
županije u 2007. godini

I

Prima se na znanje Informacija o 
nezaposlenosti i zapošljavanju na području 
Virovitičko-podravske županije u 2007. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko- podravske županije.

KLASA: 510 -01/08-01/12
URBROJ: 2189/1  -01-08-2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21. sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Izvješća o radu 

Županijske uprave za ceste za 2007. 
godinu i Plana građenja i održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2008. 

godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Županijske 
uprave za ceste za 2007. godinu i Plan 
građenja i održavanja županijskih i lokalnih 
cesta za 2008. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko- podravske županije.

KLASA: 023-01/08-01/68
URBROJ: 2189/1  -01 -08-2 
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.



Strana 53SLUŽBENI GLASNIKBroj 2

III

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA; 021-01/08-01/25
URBROJ: 2189/1  - 0 1 - 0 8 - 4
Virovitica, 29. travnja 008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

IZVJEŠĆE
Mandatne komisije o podnesenom 

zahtjevu za mirovanje mandata 
vijećnika, te njegovom zamjeniku

I

Vijećnik Tomislav Tolušić, izabran sa liste 
HDZ - HSLS podnio je zahtjev za mirovanje 
mandata vijećnika, jer je izborom za župana 
prihvatio obnašanje dužnosti koja je nespojiva 
sa dužnošću vijećnika.

II

Za njegovog zamjenika Hrvatska 
demokratska zajednica čiji je član, odredila 
je Darka Žužaka, neizabranog kandidata sa 
liste HDZ -HSLS.

KLASA: 021-01/08-01/25
URBROJ: 2189/1-01-08-3
Virovitica, 24.04.2008.

PREDSJEDAVAJUĆI
Tomislav Krištan

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko- podravske županije.

KLASA: 102   -01/08-01/01
URBROJ: 2189/1  -01-08-2
Virovitica, 29. travnja 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 6, a u svezi s člankom 
8. Zakona o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine” br 44/05.) 
i 109/07.) i članka 18. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01, 6/06. i 1/07.) Skupština Virovitičko- 
-podravske županije na 21 sjednici održanoj 
29. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća 

Mandatne komisije o podnesenom
zahtjevu za mirovanje mandata 

vijećnika te određivanju njegovog 
zamjenika

I

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 
komisije o podnesenom zahtjevu za mirovanje 
mandata vijećniku i određivanju njegovog 
zamjenika.

II

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće 
Mandatne komisije
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županije na Izvanrednoj sjednici održanoj 
19. ožujka 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru župana Virovitičko- 

-podravske županije

I

TOMISLAV TOLUŠIĆ, dip.iur. bira se 
za župana Virovitičko-podravske županije, 
te će dužnost župana obnašati profesionalno.

II

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 021 -01/08-01/17
Urbroj: 2189/1 -01-08-1
Virovitica, 19. ožujka 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka članka 18. Statuta 
Virovitičko-podravske županije («Službeni 
glasnik» br. 8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština 
Virovitičko-podravske županije na 
Izvanrednoj sjednici održanoj 19. ožujka 
2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća 

Mandatne komisije o prestanku 
mirovanja mandata Stjepana Feketića

I

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 
komisije o prestanku mirovanja mandata 
vijećnika Stjepana Feketića.

II

Izvješće Mandatne komisije sastavni je 
dio ovog Zaključka.

Na temelju članka 92. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01. i 129/05.) 
i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske 
županije («Službeni glasnik» br. 8/01., 6/06. 
i 1/07.) Skupština Virovitičko-podravske 
županije na Izvanrednoj sjednici održanoj 
19. ožujka 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju župana Virovitičko- 

-podravske županije

I

STJEPAN FEKETIĆ, dr.med., razrješuje 
se dužnosti župana Virovitičko-podravske 
županije.

II

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 021 -01/08-01/14
Urbroj: 2189/1 -01-08-1
Virovitica, 19. ožujka 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

Na temelju članka 40. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01. i 129/05.) 
i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske 
županije («Službeni glasnik» br. 8/01., 6/06. i 
1/07.) Skupština Virovitičko-podravske 
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Na temelju članka članka 18. Statuta 
Virovitičko-podravske županije («Službeni 
glasnik» br. 8/01., 6/06. i 1/07.) Skupština 
Virovitičko-podravske županije na 
Izvanrednoj sjednici održanoj 19. ožujka 
2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća 

Mandatne komisije o podnijetoj 
ostavci na mjesto vijećnika Županijske 

skupštine i određivanju zamjenika
vijećnika

I

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 
komisije o podnijetoj ostavci na mjesto 
vijećnika Županijske skupštine i o određivanju 
zamjenika vijećnika kojem je mandat prestao 
temeljem podnijete ostavke.

II

Izvješće Mandatne komisije sastavni je 
dio ovog Zaključka.

III

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
glasniku« Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 021 -01/08 -01/16
Urbroj: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 19. ožujka 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

III

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 021 -01/08-01/15
Urbroj: 2189/1-01-08-1
Virovitica, 19. ožujka 2008.

SKUPŠTINA VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Boris Hlavati, v.r.

IZVJEŠĆE
Mandatne komisije o prestanku 
razloga za mirovanje mandata 
vijećnika dr. Stjepana Feketića

I

Stjepan Feketić dr. med. podnio je 
zahtjev predsjedniku Županijske skupštine 
za prestanak mirovanja mandata vijećnika 
Županijske skupštine budući da je njegovim 
podnošenjem ostavke na mjesto župana 
odnosno njegovim razrješenjem ove dužnosti 
prestao razlog za mirovanje mandata vijećnika 
te će svoju dužnost vijećnika obavljati kao 
član Kluba vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice

II

Ponovnim početkom obnašanja dužnosti 
vijećnika prestaje mandat njegovu zamjeniku 
g. Darku Žužaku.

PREDSJEDNIK

Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r. 
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5.  dipl. socijalni radnik,
6.  prof. matematike,
7.  prof. fizike,
8.  prof. njemačkog jezika,
9.  magistar farmacije,
10.  doktor stomatologije,
11.  doktor medicine,
12. dipl. informatičar,
13.  prof. psihologije,
14.  prof. pedagogije,
15.  dipl. defektolog,
16.  dipl. logoped,
17.  dipl. strojarski inženjer,
18.  dipl. veterinar,
19.  učitelj razredne nastave,
20. dipl.inž. šumarstva,
21.  viša medicinska sestra,
22. radiolog,
23. fizioterapeut.

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 604-01/08 -01/04
Urbroj: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 25. ožujka 2008.

VIROVITIČKO- PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

i

!
Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 

-podravske županije („Službeni glasnik” 
Virovitičko-podravske županije broj:   
8/01.,6/06., l/07.i 03/07.), Poglavarstvo

IZVJEŠĆE
Mandatne komisije o podnijetoj 

ostavci na mjesto vijećnika 
Županijske skupštine i određivanju 

njegove zamjene

I

VLATKO PODNAR , vijećnik Županijske 
skupštine iz reda SDP-a , podnio je 
predsjedniku Županijske skupštine ostavku 
na mjesto vijećnika ove Skupštine.

II

Socijal - demokratska partija Hrvatske - 
Županijska organizacija SDP-a Virovitičko- 
-podravske županije svojom je odlukom 
odredila da će Vlatka Podnara, zamjenjivati 
Mandica Boloban (SDP), neizabrani kandidat 
sa zajedničke liste HSS - a, SDP-a i HNS-a.

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 15. stavak 2. Odluke 
o stipendiji Virovitičko-podravske županije 
(«Službeni glasnik» br. 4/03., 2/04. i 5/07.) 
i članka 43. Statuta Virovitičko-podravske 
županije («Službeni glasnik» br. 8/01.6/06. 
i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko-podravske 
županije na 72. sjednici održanoj 25. ožujka 
2008. godine, donosi

ODLUKU
o deficitarnim zanimanjima za 
akademsku 2007/2008. godinu

Članak 1. 

Deficitarnim zanimanjima , u smislu članka 
15. stavak 2. Odluke o stipendiji Virovitičko- 
-podravske županije, smatraju se:

1. prof. engleskog jezika,
2. dipl. inž. građevinarstva,
3. dipl. inž. arhitekture,
4. dipl. inž. geodezije,
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Članak 6.

Korisnik novčanog poticaja ima obavezu 
predaje ukupne proizvedene količine šećerne 
repe VIRO TVORNICI ŠEĆERA d.d. 
Virovitica.

Kontrolu izvršavanja obveza korisnika 
poticaja vrši Upravni odjel za gospodarstvo i 
poljoprivredu Virovitičko-podravske županije 
u suradnji sa Sirovinskom službom VIRO 
TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica.

Članak 7.

Novčani poticaj iz ovog programa isplaćuje 
se na žiro, štedni ili tekući račun proizvođača 
kod neke od poslovnih banaka na području 
Virovitičko-podravske županije.

Članak 8.

Tražitelji poticajnih sredstava koji imaju 
nepodmirene obveze i dugovanja prema 
Virovitičko-podravskoj županiji u bilo kojem 
obliku ne mogu biti korisnici poticajnih 
sredstva iz ovog Programa.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 320-01/08-01/14
URBROJ: 2189/1-02-08-1
U Virovitici, 25. ožujka 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Virovitičko-podravske županije na 72. 
sjednici održanoj 25. ožujka 2008. godine, 
donosi

PROGRAM
POTICANJA PROIZVODNJE 

ŠEĆERNE REPE NA PODRUČJU
VIROVITIČKO-PODRAVSKE 

ŽUPANIJE U 2008. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se korisnici 
te način isplate i visina novčanih poticaja 
proizvodnje šećerne repe na području 
Virovitičko-podravske županije u 2008. 
godini, koja će se isplaćivati iz sredstava 
Proračuna Virovitičko-podravske županije 
za 2008. godinu.

Članak 2.

Korisnici poticaja iz ovog Programa 
mogu biti fizičke i pravne osobe koje se bave 
proizvodnjom šećerne repe na području 
Virovitičko-podravske županije i imaju 
ugovorenu proizvodnju sa VIRO TVORNICA 
ŠEĆERA d.d. Virovitica u 2008. godini.

Članak 3.

Iznos novčanog poticaja je 1.000,00 kuna 
po hektaru, a minimalna poticana površina 
je 0,5 ha.

Članak 4.

Isplata poticaja za proizvodnju šećerne 
repe vršit će se na temelju Zahtjeva korisnika 
poticaja i Zapisnika o pregledu šećerne repe 
poslije nicanja ovjerenog od strane VIRO 
TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica.

Članak 5.

Zahtjev za korištenje novčanog poticaja 
za proizvodnju šećerne repe u 2008. godini 
dostavlja se Sirovinskoj službi VIRO 
TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, koja će 
ga zajedno sa «Zapisnikom o pregledu šećerne 
repe poslije nicanja» dostaviti Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu 
Virovitičko-podravske županije.
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na 72. sjednici održanoj 25. ožujka 2008.
godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na pokretanje 
postupka za utvrđivanje uvjeta za    

izvođenje nastavnog plana i programa 
Srednje škole Marka Marulića Slatina

I

Virovitičko-podravska županija, u svojstvu 
osnivača Srednje škole Marka Marulića 
Slatina, daje suglasnost za pokretanje 
postupka utvrđivanja uvjeta za izvođenje 
nastavnog plana i programa ove Škole   za 
zanimanja:

- poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut,
- agroturistički tehničar.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije

Klasa: 602-03/08-01/43
Urbroj: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 25. ožujka 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije (“Službeni glasnik” 
broj: 8/01, 6/06, 1/07. i 3/07:) Poglavarstvo 
Virovitičko-podravske županije na 72. 
sjednici 25. ožujka 2008. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Deklaracije

o ruralnom turizmu

I

Prihvaća se Deklaracija o ruralnom turizmu.

Na temelju članka 19. stavak 2. Odluke 
o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje 
Virovitičko-podravske županije   («Službeni 
glasnik» br. 1/08.) i članka 43. Statuta 
Virovitičko-podravske županije («Službeni 
glasnik» br. 8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo 
Virovitičko-podravske županije na 72. 
sjednici održanoj 25. ožujka 2008., donosi

RJEŠENJE
o imenovanju privremene ravnateljice 

Zavoda za prostorno uređenje 
Virovitičko-podravske županije

I

JASNA BARANJEC KESERICA dipl.ing.
arh. iz Virovitice, imenuje se privremenom 
ravnateljicom Zavoda za prostorno uređenje 
Virovitičko-podravske županije .

II

Ovlasti privremene ravnateljice određene 
su odredbom članka 19.stavak 2. Odluke 
o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje 
Virovitičko-podravske županije.

III

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 023 -01/08 -01/43
Urbroj: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 25. ožujka 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» 
br. 8/01., 6/06. i 1/07.), a u svezi članka 
8.   Zakona o srednjem školstvu («Narodne 
novine br. 69/03. - pročišćeni tekst i 81/05.)) 
Poglavarstvo Virovitičko-podravske županije 
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Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» 
Virovitičko-podravske županije broj: 
8/01.6/06., i 1/07.) i članka 16. Odluke o 
ustrojstvu upravnih tijela Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» 
Virovitičko-podravske županije broj: 8/05. 
i 7/07.) Poglavarstvo Virovitičko-podravske 
županije na 73. sjednici održanoj 17.travnja 
2008. godine donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O 

UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG 
ODJELA ZA PROSTORNO 

UREĐENJE, GRADITELJSTVO, 
KOMUNALNE POSLOVE I 

ZAŠTITU OKOLIŠA

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
komunalne poslove i zaštitu okoliša 
(„Službeni glasnik” br. 8/07.) u članku 9. toč. 
4. mijenja se i glasi:

4. VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA 
UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
Stručna sprema i uvijeti:
- VŠS upravnog usmjerenja 
- položen državni stručni ispit
- broj vršitelja: 1
Opis posla:
- vodi upravni postupak i donosi rješenja,
- surađuje u pripremi propisa u područjima 

iz nadležnosti Upravnog odjela
- pruža pravnu i stručnu pomoć tijelima 

jedinica lokalne samouprave na poslovima 
iz nadležnosti Upravnog odjela,

- obavlja i druge poslove po nalogu 
pročelnika Upravnog odjela

- broj vršitelja: 1

II

Ovlašćuje se župan Virovitičko-podravske 
županije za potpisivanje Deklaracije o 
ruralnom turizmu.

III

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije

KLASA: 023-01/08-01/42
URBROJ: 2189/1-02-08-2
Virovitica, 25. ožujka 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije (“Službeni glasnik” 
broj: 8/01, 6/06, 1/07. i 3/07:) Poglavarstvo 
Virovitičko-podravske županije na 72. 
sjednici 25. ožujka 2008. godine donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Informacije o
preventivnoj zaštiti područja rijeke

Mure - Drave

l

Uzima se na znanje Informacija o 
preventivnoj zaštiti područja rijeke Mure - 
Drave.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 

glasniku” Virovitičko-podravske županije.
KLASA: 612-07/08-01/04
URBROJ: 2189/1-02-08-2
Virovitica, 25. ožujka 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.
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III

Ovlašćuje se župan Virovitičko-podravske 
županije da u ime Županije zaključi ugovore 
iz prethodne točke.

IV

Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 320-01/08-01/01
URBROJ: 2189/1-02-08-4
Virovitica, 17. travnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije (“Službeni glasnik”, br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije, na 73. sjednici održanoj 
17. travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju 

predsjednika Savjeta za sigurnost 
prometa Virovitičko-podravske 

županije

I.

Stjepan Feketić dr. med. razrješuje se 
dužnosti predsjednika Savjeta za sigurnost 
prometa Virovitičko-podravske županije.

II.

Tomislav Tolušić, dipl.iur.  imenuje se za 
predsjednika Savjeta za sigurnost prometa 
Virovitičko-podravske županije.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko - podravske županije.

KLASA: 023-01/08-01/63
UR. BROJ: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 17. travnja 2008. godine

VIROVITIČKO - PODRAVSKA 
-ŽUPANIJA POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju točke V Programa poticanja 
razvoja zadrugarstva na području Virovitičko- 
-podravske županije (“Službeni glasnik” 
broj: 1/08.} na prijedlog Upravnog odjela za 
gospodarstvo i poljoprivredu, Poglavarstvo 
Virovitičko-podravske županije na 73. 
sjednici 17. travnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o odobrenju sredstava novčane 
potpore iz sredstava Programa 

poticanja razvoja zadrugarstva na 
Području Virovitičko-podravske 

županije

I

Poljoprivrednoj zadruzi branitelja Zlatni 
vrtovi iz Virovitice, odobravaju se sredstva 
potpore iz Programa poticanja razvoja 
zadrugarstva na području Virovitičko- 
-podravske županije u iznosu od 120.000,00 
kuna.

II

Međusobna prava i obveze između 
Županije i korisnika sredstava uredit će se 
ugovorom.
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IV

VANDA KOVAČEVIĆ GELENČIR 
imenuje se za člana Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske 
županije.

VI

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

Klasa: 023-01/08-01/61
Urbroj: 2189/1-02-08-2
Virovitica, 17. travnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije (“Službeni glasnik”, br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije, na 73. sjednici održanoj 
17. travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju 

predsjednika Glavnog županijskog 
tima za pripremu i provedbu 
Strategije ruralnog razvitka 

Virovitičko-podravske županije

I

Stjepan Feketić dr. med. razrješuje se 
dužnosti predsjednika Glavnog županijskog 
tima za pripremu i provedbu Strategije 
ruralnog razvitka Virovitičko-podravske 
županije.

II.

Tomislav Tolušić, dipl.iur. imenuje se 
za predsjednika Glavnog županijskog tima 
za pripremu i provedbu Strategije ruralnog 
razvitka Virovitičko-podravske županije.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije

KLASA: 302-01/08-01/ 02
URBROJ: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 17. travnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» broj: 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije na 73. sjednici održanoj 
17.travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju 

predsjednice i člana Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Virovitičko- 

-podravske županije

I

TATJANA ARNOLD SABO razrješuje 
se dužnosti predsjednice Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske 
županije.

II

ZVONIMIR KOIĆ, razrješuje se dužnosti 
člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Virovitičko-podravske županije.

III

DESA KOLESARIĆ imenuje se za 
predsjednicu Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Virovitičko-podravske županije.
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IlI

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske  županije

KLASA: 302-01/08-01/04
URBROJ: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 17. travnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko-
-podravske županije (“Službeni glasnik”, br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije, na 73. sjednici održanoj 
17. travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju 

predsjednika Nadzornog odbora 
za praćenje realizacije projekta iz 
programa potpore Europske unije 

PHARE CBC “Križnica”

I

Stjepan Feketić dr. med. razrješuje se 
dužnosti predsjednika Nadzornog odbora 
za praćenje realizacije projekta iz programa 
potpore Europske unije PHARE CBC 
“Križnica”.

II

Tomislav Tolušić, dipl.iur. imenuje se za 
predsjednika Nadzornog odbora za praćenje 
realizacije projekta iz programa potpore 
Europske unije PHARE CBC “Križnica”.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 302-01/08-01/03
URBROJ: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 17. travnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko-
-podravske županije (“Službeni glasnik”, br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije, na 73. sjednici održanoj 
17. travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju 

predsjednika Glavnog županijskog 
tima za pripremu i provedbu Master 
plana turizma Virovitičko-podravske 

županije

I

Stjepan Feketić dr. med. razrješuje se 
dužnosti predsjednika Glavnog županijskog 
tima za pripremu i provedbu Master plana 
turizma Virovitičko-podravske županije.

II

Tomislav Tolušić, dipl.iur. imenuje se za 
predsjednika Glavnog županijskog tima za 
pripremu i provedbu Master plana turizma 
Virovitičko-podravske županije.
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III

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 
glasniku” Viroviticko podravske županije.

KLASA: 023-01/08-01/66
URBROJ: 2189/1-02-08-2
Virovitica, 17. travnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” broj 
8/01., 6/06. i 1/07.), a u svezi članka 8. Zakona 
o srednjem školstvu („Narodne novine” broj 
69/03.-pročišćeni tekst i 81/05.) ) Poglavarstvo 
Virovitičko-podravske županije na 73. 
sjednici održanoj 17. travnja 2008. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na pokretanje 
postupka za utvrđivanje uvjeta za 

izvođenje nastavnog plana i programa 
Industrijsko obrtničke škole Virovitica

I

Virovitičko-podravska županija, u 
svojstvu osnivača Industrijsko obrtničke 
škole Virovitica, daje suglasnost za pokretanje 
postupka utvrđivanja uvjeta za izvođenje 
nastavnog plana i programa ove Škole za 
zanimanje: Soboslikar-ličilac

II

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 602-01/08-01/66
Urbroj: 2189/1-02-08-2
Virovitica, 17. travnja 2008. godine.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

III

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 023-01/08-01/65
URBROJ: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 17. travnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na. temelju članka 43. Statuta Virovitičko-
podravske županije (“Službeni glasnik” broj: 
8/01, 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko-
podravske županije na 73. sjednici 17. travnja 
2008. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o 

dugoročnoj suradnji na projektu 
obnovljivih izvora energije i 

energetske učinkovitosti

I

Prihvaća se Sporazum o dugoročnoj 
suradnji Virovitičko-podravske županije sa 
Energetskim institutom Hrvoje Požar Zagreb, 
na projektima obnovljivih izvora energije i 
energetske učinkovitosti.

II

Ovlašćuje  se  župan   Virovitičko-podravske  
županije  da   u  ime Županije zaključi 
Sporazum iz točke I ovog Zaključka.
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II

Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti 
Odluka o osnivanju Županijskog savjeta za 
europske integracije u dijelu koji se odnosi 
na imenovanje članova Savjeta («Službeni 
glasnik» Virovitičko-podravske županije 
broj: 4/00, 1/01, 6/01, 2/02, 2/03, 7/03,3/04, 
4/05, 2/06, 3/07).

III

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom 
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 023-01/08-01/55
URBROJ: 2189/1-03-08-1
Virovitica, 09. travnja 2008. godine

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 36. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» 
Virovitičko-podravske županije broj: 8/01, 
6/06, 1/07) župan Virovitičko-podravske 
županije donosi

Rješenje o imenovanju članova
Županijskog savjeta za europske 
integracije Virovitičko-podravske 

županije

I

U Županijski savjet za europske integracije 
Virovitičko-podravske županije imenuju se:

1.  Tomislav Tolušić, predsjednik
2.  Zvonimir Koić, zamjenik predsjednika
3.  Zvonimir Šimić, zamjenik predsjednika
4.   Antun Mihoković, član
5.  Mladen Brdar, član
6.  Jasna Abramović, član-tajnik
7.  Edita Tolušić, član
8.  Mirjana Kepec, član
9.  Vesna Bedeković, član
10.  Željko Viljevac, član
11.  Josip Mikolčić, član
12. Ivan Horvat, član

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.


