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Članak 2.

Sredstva se doznačuju u obliku kapitalnih 
pomoći jedinicama lokalne samouprave, 
a iste su ih dužne utrošiti za ulaganja u 
kapitalne programe, osim za nabavu osobnih 
automobila.

Članak 3.

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave 
dužno je donijeti odluku o namjeni utroška 
ovih sredstava i dostaviti je Virovitičko-
podravskoj županiji.

Članak 4.

Jedinice lokalne samouprave dužne 
su tromjesečno  izvještavati županiju o 
korištenju pomoći uroku od 10 dana po isteku 
izvještajnog razdoblja.

Članak 5.

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

Klasa: 400-01/08-01/21
Ur.broj: 2189/1-02-08-4
Virovitica, 30. lipnja 2008. godine

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

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

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” 
Virovitičko - podravske županije broj: 8/01., 
6/06. i 1/07.), Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije na 77. sjednici održanoj 

Na temelju članka 39. stavka 6. Zakona o 
izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2008. godinu («Narodne novine» 
broj: 28/08.) i članka 5. Odluke o kriterijima 
za raspodjelu dijela pomoći iz Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu 
jedinicama lokalne samouprave Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» broj: 
04/08.), Poglavarstvo Virovitičko-podravske 
županije na 77. sjednici održanoj 30. lipnja 
2008. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli dijela pomoći Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 
2008. godinu jedinicama lokalne 

samouprave Virovitičko-podravske 
županije

Članak 1.

Sredstva za raspodjelu dijela pomoći 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2008. godinu u iznosu od 3.125.123,25 kuna, 
temeljem kriterija određenih člankom 2. i 
4. Odluke o kriterijima za raspodjelu dijela 
pomoći iz Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2008. godinu jedinicama lokalne 
samouprave Virovitičko-podravske županije, 
raspodjeljuju se kako slijedi:

Redni broj Jedinica lokalne 
samouprave

Iznos u 
kunama

1. CRNAC 78.857,28
2. ČAČINCI 145.318,23

ČAĐAVICA 95.420,43
4. GRADINA 145.318,23
5. LUKAČ 213.341,75
6. NOVA BUKOVICA 327.512,92
7. PITOMACA 280.219,39
8. SOPJE 118.963,03
9. SUHOPOLJE 219.175,31
10. ŠPIŠIĆ BUKOVICA 813.677,92
11. ZDENCI 89.274,36
12. ORAHOVICA 165.527,36
13. VIROVITICA 432.517,04

UKUPNO: 3.125.123,25
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30. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
onovčanim potporama za razvoj i 
unapređenje lovstva na području 
Virovitičko-podravske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju se uvjeti, 
kriteriji i postupak za dodjelu novčanih 
potpora za razvoj i unapređenje lovstva na 
području Virovitičko-podravske županije.

Novčana potpora iz stavka 1. ovog 
članka ostvaruje se iz sredstava Proračuna 
Virovitičko-podravske županije po osnovi 
ostvarenih prihoda iz članka 27. točke 1. 
Zakona o lovstvu.

Prihodom iz stavka 2. ovog članka smatra 
se lovozakupnina koju u roku od godine dana 
nisu potraživali vlasnici zemljišta bez prava 
lova.

Članak 2.

Novčanom potporom, u smislu ove Odluke 
smatraju se subvencije i donacije.

Subvencijom se, u smislu ove Odluke, 
smatra novčana potpora Proračuna županije 
kojom se sufinancira dio troškova realizacije 
projekata korisnika subvencije za namjene u 
djelatnostima razvoja i unapređenja lovstva 
određene ovom Odlukom.

Donacijom se, u smislu ove Odluke, smatra 
nepovratna i bezuvjetna novčana potpora 
iz Proračuna Županije za namjene razvoja i 
unapređenja lovstva.

Korisnici županijske subvencije i donacije 
jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju 
u zakupu ili koncesiji zajednička i državna 
lovišta (cijelo ili veći dio državnog lovišta 
u Virovitičko-podravskoj županiji), na 
području Virovitičko-podravske županije, a 
nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine 
ili koncesije, te ispunjavaju i druge uvjete i 
kriterije iz ove Odluke.

Članak 3.

Lovozakupnik je korisnik zemljišta i 
druga pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja 
je pravo lova u državnom ili zajedničkom 
lovištu stekla zakupom.

Koncesionar je pravna ili fizička osoba 
(obrtnik) koja je stekla pravo lova na temelju 
koncesije.

Članak 4.

Sredstva za subvencije i donacije 
određene ovom Odlukom osigurana su u 
Proračunu Virovitičko-podravske županije u 
razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i 
poljoprivredu.

Članak 5.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske 
subvencije za razvoj i unapređenje lovstva koju 
jedan korisnik može ostvariti iznosi 30.000,00 
kuna.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske 
donacije za razvoj i unapređenje lovstva 
koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 
100.000,00 kuna.

Pojedina županijska subvencija i 
donacija se korisnicima isplaćuje nakon 
obavljene radnje i/ili dobivanja određene 
dokumentacije, odnosno nakon provjere, a 
najkasnije do konca tekuće godine odnosno 
do 31. prosinca.

Članak 6.

Virovitičko-podravska županija će 
lovozakupnicima i koncesionarima 
zajedničkih lovišta i državnih lovišta na 
području Virovitičko-podravske županije 
subvencionirati i donirati:

1. Unos pernate divljači u lovišta
2. Unos zeca običnog u lovišta
3. Premiju osiguranja lovišta za štete 

na divljači i od divljači, te za štete na 
lovnotehničkim i lovnogospodarskim 
objektima

4. Odstrel lisica
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3. Premija osiguranja lovišta

Članak 9.

Subvencija premije osiguranja lovišta 
odobrit će se onom lovozakupniku i 
koncesionaru koji je sklopio policu osiguranja 
lovišta od štete na divljači i od divljači, te za 
štete na lovno tehničkim i lovnogospodarskim 
objektima.

Subvencija se odobrava do 30% iznosa od 
uplaćene premije za tekuću godinu.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. 
listopada za tekuću godinu.

4. Odstrel lisica

Članak 10.

Subvencija za odstrel lisica odobrit će se 
lovozakupcima i koncesionarima koji odstrele 
lisicu i dostave Zapisnik lovačke udruge o 
odstreljenim lisicama. Subvencija iznosi od 
50,00 kuna po odstrijeljenoj lisici. Zahtjevi 
za subvenciju podnose se do 31. listopada za 
tekuću godinu.

5. Lovno streljaštvo

Članak 11.

Subvencija za troškove bavljenja lovnim 
streljaštvom odobrit će se lovozakupnicima 
i koncesionarima koji su sudjelovali na 
županijskom, državnom i međunarodnom 
natjecanju u lovnom streljaštvu.

Subvencija za sudjelovanje na pojedinom 
natjecanju u lovnom streljaštvu (županijsko, 
državno, međunarodno ) iznosi po 1.000,00 
kuna.

Zahtjevi se podnose do 31. listopada za 
tekuću godinu.

6. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza 
za divljač

Članak 12.

Subvencija za troškove kupovine zemljišta 
za osnivanje remiza za divljač odobrit će 
se lovozakupniku i koncesionaru koji je u 

5. Lovno streljaštvo
6. Kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za 

divljač.
7. Razvoj lovnog turizma.
8. Analizu mesa divljači na teške metale
9. Ishođenje dokumentacije za izgradnju 

novih i adaptaciju postojećih objekata za 
obradu i čuvanje mesa divljači i lovačkih 
domova

10. Izgradnju i adaptaciju postojećih 
lovnotehničkih i lovnogospodarskih 
objekata.

1. Unos pernate divljači u lovišta

Članak 7.

Subvencija za unos pernate divljači u 
lovište odobrit će se onom lovozakupniku i 
koncesionaru koji je u tekućoj godini kupio i 
u lovište po lovno-gospodarskoj osnovi unio 
najmanje 50 kljunova odraslih fazana, 50 
kljunova matičnog jata fazana, 100 kljunova 
fazanskih pilića, 30 kljunova odrasle trčke ili 
30 kljunova divlje patke.

Subvencija za fazansko pile iznosi 15,00 
kuna, za odraslog fazana 40,00 kuna, za 
matično jato (M-Ž kom) 40,00 kuna, za 
odraslu trčku 40,00 kuna, za odraslu divlju 
patku 40,00 kuna.

Zahtjevi za subvenciju podnose se do 31. 
listopada za tekuću godinu.

2. Unos zeca običnog u lovišta

Članak 8.

Subvencija za unos zeca običnog u 
lovište odobrit će se onom lovozakupniku i 
koncesionaru koji je u tekućoj godini kupio 
i u lovište unio po lovnogospodarskoj osnovi 
najmanje 10 komada zeca običnog.

Subvencija za običnog zeca iznosi 400,00 
kuna.

Zahtjevi za subvenciju podnose do 31. 
listopada za tekuću godinu.
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odobrit će se lovozakupniku i koncesionaru 
koji je u tekućoj godini ishodio slijedeću 
dokumentaciju: rješenje o uvjetima 
građenja, lokacijsku dozvolu, projektnu 
dokumentaciju.

Subvencija iznosi 50% iznosa ukupnih 
dokumentiranih troškova, a najviše do 
10.000,00 kuna po jednom lovozakupniku ili 
koncesionaru.

Lovozakupniku i koncesionaru koji u 
skladu sa člankom 16. ove Odluke u tekućoj 
godini na području Virovitičko-podravske 
županije izgradi ili adaptira objekat za obradu 
i čuvanje mesa divljači odnosno lovački dom 
odobrit će se kapitalna donacija u iznosu 
od 50% ukupnih dokumentiranih troškova 
a najviše do 100.000,00 kuna po jednom 
lovozakupniku ili koncesionaru.

Zahtjevi za kapitalnu donaciju se podnose 
do 31. listopada za tekuću godinu .

10. Izgradnja novih i adaptacija postojećih 
lovnotehničkih i lovnogospodarskih 
objekata

Članak 16.

Lovozakupniku ili koncesionaru koji na 
području Virovitičko-podravske županije 
u tekućoj godini izgradi ili adaptira 
lovnotehnički ili lovnogospodarski objekat 
odobrit će se kapitalna donacija do 100.000,00 
kuna po ispostavi privremenih situacija.

Zahtjevi za kapitalnu donaciju se podnose 
do 31. listopada za tekuću godinu .

Članak 17.

Kriteriji za dodjelu kapitalne donacije iz članka 
16. ove Odluke jesu:
1. Stupanj osiguranosti vlastitih financijskih 

sredstava
2. Stupanj osiguranosti potrebne 

infrastrukture (organizacijske, komunalne, 
prometne)

3. Broj krupne divljači u lovištu
4. Podrška i uključenost u provedbu projekta 

općine ili grada i Lovačkog saveza 
Virovitičko-podravske županije

tekućoj godini kupio zemljište koje će se 
koristiti kao prirodno stanište.

Subvencija iznosi 50% iznosa cijene 
kupljenog zemljišta, a najviše 10.000,00 
kuna.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. 
listopada za tekuću godinu.

7. Razvoj lovnog turizma

Članak 13.

Subvencija za troškove bavljenja lovnim 
turizmom odobrit će se lovozakupnicima 
i koncesionarima koji su u tekućoj godini 
izradili brošuru svog lovišta, te sudjelovali 
na lovačkim sajmovima, izložbama lovačkih 
trofeja Virovitičko-podravske županije i 
Republike Hrvatske.

Subvencija se odobrava u visini 50%-tnog 
iznosa cijene troškova, a najviše u iznosu od 
2.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose do 31. listopada za 
tekuću godinu.

8. Analiza mesa divljači na teške metale

Članak 14.

Subvencija za analizu mesa divljači na 
teške metale odobrit će se lovozakupcima i 
koncesionarima koji dostave meso divljači 
nadležnoj ustanovi na pregled na teške 
metale.

Subvencija se dodjeljuje u visini 80%-tnog 
iznosa cijene analize mesa divljači, a najviše 
u iznosu od 15.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose do 31. listopada za 
tekuću godinu .

9. Ishođenje dokumentacije za izgradnju 
novih i adaptaciju postojećih objekata 
za obradu i čuvanje mesa divljači i 
lovačkih domova

Članak 15.

Subvencija za ishođenje dokumentacije 
potrebne za izgradnju novih i adaptaciju 
postojećih objekata za obradu i čuvanje 
mesa divljači odnosno lovačkih domova 
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sredstava za razvoj i unapređenje lovstva 
te ju dostaviti Povjerenstvu koje će utvrditi 
konačni prijedlog odluke o odobravanju 
subvencije ili donacije te ga uputiti na 
usvajanje Županijskom poglavarstvu.

Protiv odluke iz prethodnog stavka nema 
prava žalbe.

Upravni odjel obavještava podnositelje 
zahtjeva o iznosu odobrenog subvencioniranja 
i doniranja, te načinu ostvarenja odobrenih 
novčanih sredstava.

Odobrena novčana sredstva doznačavaju se 
na žiro račun korisnika županijske subvencije 
i donacije odnosno podnositelja zahtjeva.

Članak 21.

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

KLASA.-323-01/08-01/08
URBROJ:2189/l-02-08-1
Virovitica, 30. lipnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

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

Na temelju članka 31. i 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01. i 129/05.) 
i članka 43. Statuta Virovitičko-podravske 
županije («Službeni glasnik» br. 8/01., 6/06. 
i 1/07.), Poglavarstvo Virovitičko-podravske 
županije na 77. sjednici održanoj 30. lipnja 
2008. godine, donosi

ODLUKU
o plaćama, naknadama i drugim 

materijalnim pravima   djelatnika 
upravnih tijela Virovitičko-podravske 

županije

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i 
način određivanja plaća , naknada i drugih 

5. Koristi od projekta
6. Sjedište lovozakupnika i koncesionara u 

Virovitičko-podravskoj županiji
7. Popunjen zahtjev sa pratećom 

dokumentacijom

Ukoliko ima veći broj zahtjeva, sredstva 
se dodjeljuju onom korisniku koji ima veću 
i kvalitetniju zastupljenost prema kriterijima 
iz članka 17. ove Odluke.

Članak 18.

Županijske subvencije i donacije dodjeljuje 
Županijsko poglavarstvo temeljem prijedloga 
Povjerenstva za razvoj i unapređenje lovstva 
u Virovitičko-podravskoj županiji (u daljnjem 
tekstu:Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana 
koje imenuje Županijsko poglavarstvo.

Zahtjevi za subvenciju i donaciju podnose 
se na propisanim obrascima koji se nalaze 
u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni 
dio.

Čanak 19.

Županijske subvencije i donacije se 
dodjeljuju na temelju natječaja.

Natječaj raspisuje i provodi Upravni 
odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, 
sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim 
ovom Odlukom. Natječaj se objavljuje u 
Virovitičkom listu i na web stranici Županije, 
a sadrži:
- naziv tijela koji objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije 

i donacije,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi 

podnose,
- vrijeme trajanja natječaja,
- podatke o informacijama.

Članak 20.

Nakon obrade zahtjeva i provjere 
dostavljene dokumentacije Upravni odjel 
za gospodarstvo i poljoprivredu izradit 
će prijedlog liste za subvenciju i donaciju 



Strana 7SLUŽBENI GLASNIKBroj 5

Članak 6.

Koeficijenti radnih mjesta složenosti 
poslova u upravnim tijelima Županije 
utvrđuju se u sljedećim vrijednostima:
1. tajnik Županijske skupštine  5,0
2. pročelnik upravnog odjela - službe 4,5
3. unutarnji revizor 4,5
4. stručni suradnik/ samostalni upravni 
 referent 3,0
5. viši stručni referent/viši upravni referent/

viši informatički referent 2,5
6. računovodstveni referent /financijski 
 referent /glavni knjigovođa 1,8
7. stručni referent/administrativni referent/
 upravni referent  1,8
8. namještenici srednje stručne spreme na 
 pomoćno tehničkim poslovima 1,5
9. namještenici KV i VKV struke 1,5
10. namještenici niže stručne spreme 1,0

Članak 7.

Djelatnik ima pravo na uvećanje 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 
i to:
- za znanstveni stupanj stečen 

prema propisima koji su bili na 
snazi prije stupanja na snagu 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju («Narodne novine» 
broj: 123/03)

- za znanstveni stupanj magistra 
struke  za 6%

- za znanstveni stupanj magistra 
znanosti  za 8%

- za znanstveni stupanj doktora 
znanosti  za 10%

- za akademski stupanj stečen nakon stupanja 
na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju («Narodne novine» 
broj: 123/03)

- za akademski stupanj specijalista 
određenog područja za 6%

- za akademski stupanj doktora 
znanosti             za 10%

ako znanstveni/akademski stupanj nije 
uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi 
i ako je znanstveni stupanj u funkciji poslova 

materijalnih prava djelatnika upravnih tijela 
Virovitičko-podravske županije.

Članak 2.

Novčana sredstva za plaće , naknade i 
druga prava osoba iz članka 1. ove Odluke 
osiguravaju se u Proračunu Virovitičko- 
-podravske županije .

Članak 3.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se 
neposredno, osim ako pojedina pitanja za 
osobe iz članka 1. ove Odluke nisu uređena 
drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili 
općim aktom.

Članak 4.

Pod pojmom djelatnika, u smislu ove 
Odluke , smatra se službenik ili namještenik 
u upravnim tijelima Virovitičko - podravske 
županije koji je u službi odnosno u radnom 
odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme, 
s punim, nepunim ili skraćenim radnim 
vremenom kao i vježbenik.

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku 
pripada osnovna plaća u visini od 85% 
od najniže osnovne plaće za radno mjesto 
njegove stručne spreme.

v

Članak 5.

Plaću djelatnika čini osnovna plaća i 
dodaci na osnovnu plaću.

Osnovna plaća je zbroj umnoška osnovice i 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 
na koje je djelatnik raspoređen , stalnog 
dodatka i dodatka za radni staž.

Osnovicu za obračun plaće te visinu stalnog 
dodatka utvrđuje odlukom Poglavarstvo 
Virovitičko-podravske županije.

Osnovica plaće djelatnika ne može 
iznositi manje od 55% prosječne mjesečne 
plaće isplaćene po zaposleniku u Županiji 
u mjesecu koji prethodi mjesecu na koji se 
plaća odnosi prema zadnjem podatku Ureda 
državne uprave u Virovitičko-podravskoj 
županiji.
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koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana. 
Prilikom korištenja slobodnih radnih dana 
na ime prekovremenih sati primjenjivat će 
se način obračuna kao kod plaćanja istih ( 1 
sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta 
redovnog sata rada).

Članak 13.

Ako je djelatnik odsutan iz službe, odnosno 
s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu 
naknada plaće u visini 95% od njegove plaće 
ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je 
započeo s bolovanjem.

Naknada u 100% iznosu plaće pripada 
djelatniku kada je na bolovanju zbog 
profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Članak 14.

Prigodom odlaska u mirovinu, djelatniku 
koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na 
starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu 
prema odredbama Zakona o mirovinskom 
osiguranju, može se dokupiti dio mirovine 
koji bi bio ostvaren da je navršena određena 
starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski 
staž.

Članak 15.

Za ostvarene natprosječne rezultate rada 
djelatniku se može isplatiti nagrada u visini 
do 20% njegove osnovne plaće bez stalnog 
dodatka.

Članak 16.

Djelatniku pripada pravo na regres za 
korištenje godišnjeg odmora koji ne može biti 
manji od jedne najniže osnovne plaće iz ove 
Odluke.

Najniža osnovna plaća iz ove Odluke je 
umnožak osnovice i najnižeg koeficijenta.

Regres iz stavka 1. ovog članka isplatit će 
se u cijelosti, jednokratno, najkasnije do dana 
početka korištenja godišnjeg odmora.

Članak 17.

Djelatniku koji odlazi u mirovinu pripada 
pravo na otpremninu u iznosu od 3 prosječne 

radnog mjesta na kojem službenik radi.

Članak 8.

Djelatniku pripada dodatak za radni staž za 
svaku navršenu godinu radnog staža u visini od 
0,5%. 

Dodatak na radni staž izračunava se tako 
da se umnožak osnovice i koeficijenta iz 
članka 6. ove Odluke pomnoži sa 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 9.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za 
uspješnost na radu, dodaci za poslove s 
posebnim uvjetima rada i druga uvećanja 
plaća.

Članak 10.

Plaća se isplaćuje unatrag jedanput 
mjesečno za protekli mjesec. Od jedne do 
druge isplate plaća ne smije proći više od 30 
dana.

Članak 11.

Poslodavac je dužan na zahtjev  djelatnika 
izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, 
uzdržavanje i sl.).

Članak 12.

Osnovna plaća djelatnika bez stalnog 
dodatka uvećat će se:
- za rad noću 40%
- za prekovremeni rad 50%
- za rad subotom 25%
- za rad nedjeljom 35%
- za rad u drugoj smjeni ukoliko djelatnik radi 

naizmjenično, ili najmanje dva radna dana u 
tjednu, u prvoj i drugoj smjeni 10%

- za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 
sata 10%
Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno 

se ne isključuju.
Ako djelatnik radi na blagdane, neradne 

dane utvrđene zakonom i na Uskrs ima pravo 
na plaću uvećanu za 150%.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po 
osnovi prekovremenog rada, djelatnik može 
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isplaćenu po zaposleniku u Virovitičko- 
-podravskoj županiji u prethodna tri 
mjeseca.

Članak 20.

Djeci, odnosno zakonskim starateljima 
djece djelatnika koji je izgubio život u 
obavljanju službe odnosno rada, jednokratno 
isplatiti pomoć i to:
- za dijete predškolskog uzrasta 50% 

prosječne mjesečne plaće isplaćene po 
zaposleniku u Virovitičko-podravskoj 
županiji u prethodna tri mjeseca,

- za dijete do završenog osmog razreda 
osnovne škole 70% prosječne mjesečne 
plaće isplaćene po zaposleniku u 
Virovitičko-podravskoj županiji u 
prethodna tri mjeseca,

- za dijete do završene srednje škole, 
odnosno redovnog studenta 90% prosječne 
mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku 
u Virovitičko-podravskoj županiji u 
prethodna tri mjeseca.

Članak 21.

Kada je djelatnik upućen na službeno 
putovanje u zemlji, pripada mu puna naknada 
prijevoznih troškova, dnevnice i naknada 
punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Visina dnevnice određuje se u najvećem 
iznosu na koji se prema odredbama Zakona 
i Pravilnika o porezu na dohodak ne plaća 
porez.

Naknada troškova i dnevnice za službeno 
putovanje u inozemstvo uređuje se do 
iznosa na koji se prema odredbama Zakona 
i Pravilnika o porezu na dohodak ne plaća 
porez.

Članak 22.

Ako je djelatniku odobreno korištenje 
privatnog automobila u službene svrhe, 
nadoknadit će mu se troškovi u visini 
iznosa na koji se prema odredbama Zakona 
i Pravilnika o porezu na dohodak ne plaća 
porez.

Članak 23.

mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku u 
Virovitičko-podravskoj županiji u prethodna 
tri mjeseca prije umirovljenja.

Članak 18.

Djelatnik ili njegova obitelj imaju pravo 
na pomoć u slučaju:

- smrti djelatnika 
koji izgubi život 
u obavljanju ili u 
povodu obavljanja 
službe odnosno rada

3 prosječne 
mjesečne plaće i 
troškove pogreba

- smrti djelatnika 3 prosječne 
mjesečne plaće

- smrti supružnika, 
djeteta ili roditelja

1 prosječnu 
mjesečnu plaću

isplaćene po zaposleniku u Virovitičko-
podravskoj županiji u prethodna tri mjeseca.

Pod troškovima pogreba iz stavka 1. 
alineja 1. ovog članka podrazumijevaju se 
stvarni troškovi pogreba, ali najviše do iznosa 
dvije prosječne mjesečne plaće isplaćene 
po zaposleniku u Virovitičko-podravske 
županije u prethodna tri mjeseca.

Članak 19.

Djelatnik ili njegova obitelj imaju pravo na 
pomoć jedanput godišnje, po svakoj osnovi u 
slučaju:

- nastanka teške 
invalidnosti 
djelatnika

2 prosječne 
mjesečne plaće

- bolovanja dužeg od 
90 dana

1 prosječnu 
mjesečnu plaću

- nastanka teške 
invalidnosti djece 
ili supružnika 
djelatnika

1 prosječnu 
mjesečnu plaću

- radi nabave 
medicinskih 
pomagala i pokriće 
participacije pri 
kupnji prijeko 
potrebnih lijekova

1 prosječnu 
mjesečnu plaću
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dolazak na posao i odlazak s posla, djelatnik 
ima pravo na naknadu troškova prijevoza za 
tu razdaljinu odnosno za dio razdaljine bez 
organiziranog javnog prijevoza, a koja se 
utvrđuje u visini cijene godišnje karte javnog 
prijevoza u najbližem mjestu u kojem je 
organiziran javni prijevoz.

Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o 
povoljnosti odlučuje poslodavac u dogovoru 
sa djelatnikom uvažavajući vremenska i 
materijalna ograničenja.

Naknada troškova prijevoza, isplaćuje se 
unaprijed i to najkasnije posljednjeg dana u 
mjesecu za idući mjesec.

Članak 26.

Upravna su tijela dužna isplatiti nagradu 
učenicima i studentima za vrijeme prakse 
u najmanjem iznosu na koji se, prema 
propisima, ne plaća porez.

Članak 27.

Djelatniku pripada pravo na isplatu 
jubilarne nagrade za neprekidni rad u 
upravnim tijelima Županije, općina i gradova, 
odnosno njihovim pravnim prethodnicima i 
to za navršenih:
- 5 godina 0,5 prosječne mjesečne plaće
- 10 godina 1,0 prosječne mjesečne plaće
- 15 godina 1,5 prosječne mjesečne plaće
- 20 godina 2,0 prosječne mjesečne plaće
- 25 godina 2,5 prosječne mjesečne plaće
- 30 godina 3,0 prosječne mjesečne plaće
- 35 godina 3,5 prosječne mjesečne plaće
- 40 i više 4,0 prosječne mjesečne plaće
 godina 

isplaćene po zaposleniku u Virovitičko- 
-podravskoj županiji u prethodna tri mjeseca.

Djelatniku će se isplatiti jubilarna nagrada 
iz stavka 1. ovog članka prvi idući mjesec 
nakon mjeseca u kojem je ostvario pravo na 
isplatu jubilarne nagrade.

Članak 28.

U povodu Dana svetog Nikole djelatniku će 
se isplatiti sredstva za poklon svakom djetetu 
do 15 godina starosti u najmanjem iznosu na 

Za vrijeme rada izvan sjedišta upravnog 
tijela i izvan mjesta njegova stalnog boravka, 
djelatnik ima pravo na terenski dodatak u 
visini koja mu pokriva povećane troškove 
života zbog boravka na terenu.

Visina terenskog dodatka ovisi o tome jesu 
li djelatniku osigurani smještaj, prehrana i 
drugi uvjeti boravka na terenu.

Puni iznos terenskog dodatka dnevno iznosi 
najmanje iznos na koji se, prema propisima, ne 
plaća porez. 

Terenski se dodatak djelatniku isplaćuje 
najkasnije posljednji radni dan u mjesecu, za 
sljedeći mjesec.

Dnevnica i terenski dodatak međusobno 
se isključuju.

Članak 24.

Djelatniku pripada naknada za odvojeni 
život od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada, 
različitog od prebivališta njegove obitelji, živi 
odvojeno od obitelji.

Naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 
najmanji iznos na koji se, prema propisima, 
ne plaća porez.

Članak 25.

Djelatnik ima pravo na naknadu troškova 
prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim 
prijevozom u visini cijene pojedinačne, 
mjesečne odnosno godišnje karte mjesnog 
javnog prijevoza.

Djelatnik ima pravo na naknadu troškova 
prijevoza na posao i s posla međumjesnim 
javnim prijevozom prema cijeni pojedinačne, 
mjesečne odnosno godišnje karte, ukoliko 
razdaljina od njegovog mjesta rada nije veća 
od 100 kilometara, a ako je razdaljina veća 
od 100 kilometara odluku o visini naknade 
troškova prijevoza donosi čelnik tijela.

Ako djelatnik mora sa stanice međumjesnog 
javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, 
stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova 
mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

Ako od mjesta prebivališta odnosno 
boravišta djelatnika do mjesta rada, ili na 
dijelu te razdaljine nije organiziran javni 
prijevoz koji omogućava zaposleniku redovit 
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Djelatnik kojem prestaje radni odnos zbog 
poslovno uvjetovanog ili osobno uvjetovanog 
otkaza, ima pravo na otpremninu u visini 
65% prosječne mjesečne plaće isplaćene 
djelatniku u prethodna tri mjeseca prije 
prestanka radnog odnosa za svaku navršenu 
godinu rada u upravnom tijelu Županije.

Otpremnina iz stavka 1. i 2. ovog članka 
isplatit će se djelatniku posljednjeg dana 
službe odnosno rada.

Članak 35.

Naknada plaće koja djelatniku invalidu 
pripada od dana nastanka invalidnosti ili od 
dana utvrđene smanjene sposobnosti zbog 
nastanka invalidnosti, odnosno od dana 
završetka prekvalifikacije ili dokvalifikacije do 
raspoređivanja na odgovarajuće radno mjesto, 
ne može biti manja od iznosa osnovne plaće 
radnog mjesta na koje je do tada bio postavljen, 
odnosno raspoređen.

Članak 36.

Djelatniku, prijašnjem korisniku prava 
na rad sa skraćenim radnim vremenom i na 
drugom odgovarajućem poslu za vrijeme 
zaposlenja (čl. 174. st. 3. t. 2. - 4. Zakona o 
mirovinskom osiguranju), koji je to pravo 
stekao zbog ozljede na radu ili profesionalne 
bolesti prema propisima do 31.12.1998. 
godine, pripada pravo na razliku između plaće 
koju bi ostvarivao za puno radno vrijeme na 
radnom mjestu na koje je raspoređen i zbroja 
invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za 
skraćeno radno vrijeme.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o plaćama i naknadama 
dužnosnika Županije, te plaćama, naknadama 
i drugim pravima iz radnog odnosa u 
upravnim odjelima i službama Virovitičko-
podravske županije («Službeni glasnik» br 
6/97.) u dijelu koje se odnosi na plaće,naknade 
i druga prava djelatnika upravnih odjela i 
službi Virovitičko-podravske županije.

koji se, prema propisima, ne plaća porez.

Članak 29.

Djelatnici imaju pravo na isplatu 
prigodnih nagrada (božićnica, uskrsnica i 
dr.) u najmanjem iznosu na koji se, prema 
propisima, ne plaća porez.

Članak 30.

Djelatnicima se jednom godišnje može 
dati daru naravi pojedinačne vrijednost koja 
ne prelazi iznos na koji se, prema propisima, 
ne plaća porez.

Članak 31.

Djelatniku pripada naknada za izum i 
tehničko unapređenje.

Posebnim ugovorom zaključenim između 
djelatnika i čelnika tijela uredit će se 
ostvarivanje konkretnih prava iz stavka 1. 
ovog članka.

Članak 32.

Djelatnici se obvezatno osiguravaju od 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za 
vrijeme obavljanja službe, odnosno rada kao 
i u slobodno vrijeme tijekom 24 sata na dan. 

Troškove osiguranja snosi poslodavac.

Članak 33.

Djelatnici imaju pravo na sistematski 
pregled jednom u tri godine u vrijednosti od 
najmanje 500,00 kn, po cijenama zdravstvenih 
usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, 
a koje će se obavljati u zdravstvenim 
ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene 
djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.

Članak 34.

Djelatnik kojem prestaje služba istekom 
roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje 
Poglavarstvu Virovitičko-podravske 
županije, ima pravo na otpremninu u visini 
65% prosječne mjesečne plaće isplaćene 
djelatniku u prethodna tri mjeseca prije 
stavljanja na raspolaganje za svaku navršenu 
godinu rada u upravnom tijelu Županije.
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II

Provedba ove Odluke povjerava se Službi 
za javne financije Virovitičko -podravske 
županije.

III

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

KLASA: 402 - 08/08 - 01/77
URBROJ: 2189/1 -02 - 08 - 1
Virovitica, 30. lipnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

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

Na temelju članka 22. i 28. Odluke o javnim 
priznanjima («Službeni glasnik» br. 3/03.) 
i članka 43. Statuta Virovitičko-podravske 
županije («Službeni glasnik» br. 8/01., 6/06. 
i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko-podravske 
županije na 77 . sjednici održanoj 30. lipnja 
2008.godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli Povelje zahvalnosti 

Virovitičko-podravske županije

I

Povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske 
županije dodjeljuje se:
a) za izniman doprinos razvoju školstva u 

prigodi 140. godišnjice osnutka i djelovanja 
OSNOVNOJ ŠKOLI VLADIMIRA 
NAZORA NOVA BUKOVICA

b) za izniman doprinos i postignute 
rezultate u razvoju športa ŽENSKOM 
RUKOMETNOM KLUBU 
PITOMAČA

a) za izniman doprinos i postignute 
rezultate u predškolskom odgoju 
DJEČJEM VRTIĆU SUHOPOLJE

Članak38.

Ova Odluke stupa na snagu danom 
objave u «Službenom glasniku» Virovitičko- 
-podravske županije,a primjenjuje se od 1. 
srpnja 2008. godine.

Klasa: 121-01/08-01/03
Urbroj: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 30. lipnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

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

Na temelju članka 13. Odluke o osnivanju 
Agencije za regionalni razvoj Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” 
br. 4/08.) i članka 43.Statuta Virovitičko- 
-podravske županije („Službeni glasnik” br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije na 77. sjednici održanoj 
30. lipnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o odobrenju privremenog korištenja 

sredstava iz tekuće rezerve Proračuna 
Virovitičko-podravske županije za 

osnivanje i početak rada Agencije za 
regionalni razvoj Virovitičko- 

-podravske županije

I

Iz sredstava tekuće rezerve Proračuna 
Virovitičko- podravske županije za 2008. 
godine odobrava se privremena isplata 
iznosa od 20.000,00 kuna ( slovima: 
dvadesettisuća kuna) Agenciji za regionalni 
razvoj Virovitičko-podravske županije , na 
ime sredstava za osnivanje i početak rada ove 
Ustanove.
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Udruga Virovitičko-podravske županije 
„Radosni zajedno” za pomoć osobama s 
posebnim potrebama

II

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

KLASA: 230-01/08-01/19
UR.BROJ: 2189/1-02-08-4
Virovitica, 30. lipnja 2008. godine

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

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

Na temelju članka 5. Odluke o mjerilima za 
utvrđivanje udruga od interesa za Virovitičko- 
-podravsku županiju («Službeni glasnik» 
broj: 6/99) i članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» broj: 
8/01, 6/06, 1/07) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije na 77. sjednici održanoj 
30.1ipnja 2008. godine donosi

RJEŠENJE
o odobravanju financijske potpore 

iz Proračuna Virovitičko-podravske 
županije za 2008. godinu udrugama 

čija je djelatnost od interesa za 
Županiju

I

Sredstva planirana u Proračunu 
Virovitičko-podravske županije za 2008. 
godinu namijenjena radu udruga u iznosu od 
150.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

d) za izniman doprinos i ostvarene rezultate 
u njegovanju kulturno - umjetničkog 
stvaralaštava

 KUD- u PODRAVAC iz Sopja
e) za iznimne rezultate na školskim 

natjecanjima
 IVANU BIONDIĆU iz Čačinca,
f) za izniman doprinos razvoju arhivske 

djelatnosti
 DRŽAVNOM ARHIVU iz Osijeka

II

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

Klasa: 061-01/08-01/02
Urbroj: 2189/1-02-08-1
Virovitica, 30. lipnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

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

Na temelju članka 14. Odluke o uporabi 
grba i zastave Virovitičko-podravske županije 
(“Službeni glasnik” Virovitičko-podravske 
županije broj: 1/03) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije na 77. sjednici održanoj 
30. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o odobrenju uporabe imena 

Virovitičko-podravske županije u 
nazivu udruge: Udruga Virovitičko- 

-podravske županije „Radosni 
zajedno” za pomoć osobama s

posebnim potrebama

I

Odobrava se uporaba imena Virovitičko- 
-podravske županije u nazivu udruge: 
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R. 
BR. NAZIV UDRUGE

1. „SLIK” SLATINSKI LIKOVNI KLUB 1.000,00

2. PUHAČKI ORKESTAR VIROVITIČKO - PODRAVSKE 
ŽUPANIJE 5.000,00

3. UDRUGA UDOVICA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA 
IZ DOMOVINSKOG RATA RH - VIROVITICA 4.000,00

4. UDRUGA ZA BORBU PROTIV AMBROZIJE 2.000,00

5. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG 
RATA POLICIJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 4.000,00

6. LIKOVNI KLUB „PALETA” SUHOPOLJE 1.000,00

7.
UDRUGA RODITELJA POGINULIH. BRANITELJA 
DOMOVINSKOG RATA VIROVITIČKO-PODRAVSKE 
ŽUPANIJE

15.000,00

8. PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO „DRAVA” 2.000,00

9. UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM 
RETARDACIJOM ORAHOVICA 3.000,00

10. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH VIROVITICA 3.000,00

11. ORGANIZACIJA SLIJEPIH VIROVITIČKO -PODRAVSKE
ŽUPANIJE 3.000,00

12. UDRUGA INVALIDA RADA VIROVITICA 3.000,00

13. UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA VIROVITIČKO 
-PODRAVSKE ŽUPANIJE 3.000,00

14. ŽIDOVSKA OPĆINA VIROVITICA 2.000,00

15. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VIROVITIČKO 
-PODRAVSKE ŽUPANIJE 2.000,00

.16. ODRED IZVIĐAČA «BILOGORCI» 3.000,00

17. UDRUGA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA 
VIROVITICA 2.000,00

18. S.O.S. TELEFON - POZIV U POMOĆ 4.000,00

19. UDRUGA ZA POMOĆ MLADIMA VIROVITIČKO-
PODRAVSKE ŽUPANIJE «VERANDA» 2.000,00

20. UDRUGA DEFEKTOLOGA VIROVITIČKO -PODRAVSKE 
ŽUPANIJE 3.000,00

21. UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKIH OBRAMBENIH 
SNAGA VPŽ SV.ROK 5.000,00

22.
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA - DRAGOVOLJACA 
DOMOVINSKOG RATA, PODRUŽNICA VIROVITIČKO-
PODRAVSKA

5.000,00

23.
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD 
POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

2.000,00

24. HRVATSKI DOMOBRAN, UDRUGA RATNIH VETERANA 
VIROVITICA 3.000,00

25. HPD «RODOLJUB» 5.000,00
26. DIJABETIČKA UDRUGA GRADINA 4.000,00
27. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLATINA 2.000,00
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28. KULTURNO UMJETNIČKI CENTAR VIROVITICA 1.000,00
29. UDRUGA MLADIH KRIK SLATINA 1.000,00
30.

HUMANITARNA UDRUGA PODRAVSKO SUNCE 2.000,00
31. ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA 

DOMOVINSKOG RATA VIROVITIČKO-PODRAVSKE 
ŽUPANIJE

25.000,00

32. UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA 
«ORAO» 2.000,00

33. UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLATIRANIH 
BUBREŽNIH BOLESNIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKE 
ŽUPANIJE

3.000,00

34. UDRUGA DISTROFIČARA VIROVITICA 3.000,00
35. KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA GRANIČAR 2.000,00
36. MATICA SLOVAČKA MILJEVCI 2.000,00
37. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VIROVITICA 5.000,00
38. EKOLOŠKO DRUŠTVO VIROVITICA 3.000,00
39. HRVATSKO PJEVAČKO I GLAZBENO DRUŠTVO SLOGA 

PITOMAČA 2.000,00
40. KUD ZDENAC 2.000,00
41. UDRUGA NAŠA NADA 2.000,00
42. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PODRAVAC SOPJE 2.000,00

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije («Službeni glasnik» br, 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije na 77. sjednici održanoj 
30. lipnja 2008.godine,donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za podjelu Srednje škole Marka 
Marulića Slatina

I

Osniva se Povjerenstvo za podjelu Srednje 
škola Marka Marulića Slatina (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo).

II

U Povjerenstvo se imenuju:
1. Ivan Kovač, za predsjednika,
2. Tomislav Boban, za člana,
3. Mladen Graovac, za člana
4. Oliver Jukić, za člana, 
5. Vesna Bedeković, za člana,
6. Đora Đordević, za člana,
7. Vesna Šerepac, za člana

II

Provedbu ovog Rješenja izvršit će Služba 

za javne financije Virovitičko-podravske 

županije.

III

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom 

glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 230-01/08-01/03

UR.BROJ: 2189/1-02-08-6

Virovitica, 30. lipnja 2008. godine

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK

Tomislav Tolušić dipl.iur., v.r.
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ovisnosti:

dr. Miroslav Venus,1. 
Zlata Šljivac,2. 
Tomislav Vampovac,3. 
dr. Elvira Koić.4. 
Hrvoje Vencl,5. 
Marija Felendeš6. 

II

U Povjerenstvo za suzbijanje bolesti 
ovisnosti imenuju se:

1. dr. Miroslav Venus za predsjednika,
2. Vesna Šerepec, za zamjenika 

predsjednika,
3. Siniša Brlas, za člana,
4. Jasna Čupen, za člana,
5. Nenad Dobrić, za člana,
6. dr. Elvira Koić, za člana,
7. Zlata Šljivac, za člana
8. predstavnik Policijske uprave Virovitičko- 

-podravske - za člana,
9. predstavnik Centra za socijalnu skrb 

Slatina - za člana

III

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

Klasa: 023-01/08-01/97
Urbroj: 2189/1 -02- 08- 1
Virovitica, 30. lipnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić, dipl.iur.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko- 
-podravske županije ( « Službeni glasnik » br. 
8/01., 6/06. i 1/07.) Poglavarstvo Virovitičko- 
-podravske županije na 77. sjednici održanoj 

III

Povjerenstvo ima zadaću  obaviti 
pripremne radnje radi podjele Srednje škole 
Marka Marulića Slatina na dvije srednje škole 
u skladu sa pozitivnim propisima,a osobito:

- izraditi Elaborat o podjeli Srednje škole 
Marka Marulića Slatina,

- izraditi nacrt akta o podjeli Srednje škole 
Marka Marulića Slatina ,

- obavljati i druge radnje u cilju podjele 
Srednje škole Marka Marulića Slatina.

IV

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

Klasa: 602-01/08-01/105
Urbroj: 2189/1-02-08-l
Virovitica, 30. lipnja 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 77. sjednici održanoj 
30. lipnja 2008.godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju 

predsjednika i članova Povjerenstva 
za suzbijanje bolesti ovisnosti

I

Razrješuju se dužnosti predsjednika i 
članova Povjerenstva za suzbijanje bolesti
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V

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

Klasa: 302-01/08-01/06
Ur. broj: 2189/1- 02 -08-1
Virovitica, 30. lipnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić, dipl.iur.

Na temelju članka 18. Odluke o novčanim 
potporama za razvoj i unapređenje lovstva 
na području Virovitičko-podravske županije 
i članka 43. Statuta Virovitičko-podravske 
županije („Službeni glasnik” br. 8/01; 6/06 
i 1/07.), Poglavarstvo Virovitičko-podravske 
županije na 77.sjednici održanoj 30. lipnja 
2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za razvoj i unapređenje 

lovstva na području Virovitičko-
podravske županije

I

Osniva se Povjerenstvo za razvoj 
i unapređenje lovstva na području 
Virovitičko-podravske županije (u daljnjem 
tekstu:Povjerenstvo).

II

U Povjerenstvo se imenuju :
1. Zvonimir Koić, za predsjednika,
2. Miroslav Buneta, za člana,
3. Ivan Horvat, za člana.

III

Zadaća Povjerenstva je provođenje 
postupka za odobravanje sredstava novčane 
potpore za subvencije i donacija za razvoj i 

30. lipnja 2008. godine donosi,

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za predlaganje projekata Fondu za 
regionalni razvoj RH

za financiranje u 2008. godini

I

Osniva se Povjerenstvo za predlaganje 
projekata Fondu za regionalni razvoj RH 
za financiranje u 2008. godini (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo).

II

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Tomislav Tolušić, za predsjednika,
2. Zvonimir Koić, za zamjenika 

predsjednika,
3. Stjepan Dujmić, za člana,
4. Đurđica Aragović, za člana, 
5. Sanja Bošnjak, za člana,
6. Mato Bubaš, za člana,
7. Predstavnik Fonda za regionalni razvoj 

RH, za člana.

III

Zadaća Povjerenstva je vrednovanje i 
rangiranje svih u roku pristiglih prijedloga 
projekata te davanje prijedloga Poglavarstvu 
Virovitičko-podravske županije koje donosi 
Odluku o izboru projekata koji se predlažu 
Fondu za regionalni razvoj RH za financiranje 
u 2008. godini.

IV

Stručne i administrativne poslove za 
potrebe Povjerenstva obavlja Razvojna 
agencija Virovitičko-podravske županije..
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unapređenje lovstva u Virovitičko-podravskoj 
županiji.

IV

Stručne i administrativne poslove za 
potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za 
gospodarstvo i poljoprivredu.

V

Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom 
glasniku” Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 323-01/08-01/08 
UR.BROJ:2189/l-02-08-2
Virovitica, 30. lipnja 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
POGLAVARSTVO

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

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


