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5. Odluke o raspoređivanju sredstava
Proračuna
Virovitičko-podravske
županije namijenjenih financiranju
političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika
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Virovitičko-podravske županije u 2017.
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- Analize stanja sustava civilne zaštite
za područje Virovitičko-podravske
županije za 2016.godinu
143
13. Godišnji provedbeni plana zaštite
od požara za područje Virovitičkopodravske županije 2017.godinu
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14. Godišnji plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Virovitičkopodravske županije u 2017.godini 161
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na Odluku Upravnog vijeća Opće
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škola i Učeničkog doma Virovitica za
40
2015. godinu
6. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
42
školstva za 2015. godinu
7. Pravilnik
o
savjetovanju
sa
zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja i provedbe općih i drugih
akata Virovitičko-podravske županije 45
8. Plan savjetovanja sa zainteresiranom
47
javnošću u 2016. godini

16. Odluka o prihvatu stjecanja nekretnina u
korist Virovitičko-podravske županije 163

9. Rješenje o imenovanju Koordinatorice
za savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja
i provedbe općih i drugih akata
47
Virovitičko-podravske županije

AKTI ŽUPANA / OBNAŠATELJICE
DUŽNOSTI ŽUPANA

10. Odluka o razrješenju i imenovanju
jednog člana Partnerskog vijeća
za područje Virovitičko-podravske
48
županije

SLUŽBENI GLASNIK BR. 1.
1. Pravilnik o financiranju programa i
projekata udruga koji su od interesa za
2
Virovitičko- podravsku županiju
2. Odluka o utvrđivanju Popisa prioriteta
decentraliziranih funkcija zdravstvenih
ustanova na području Virovitičkopodravske županije u prvom tromjesečju
25
2016. godine
3. Plan prijma u službu u upravna tijela
27
Virovitičko-podravske županije
4. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela
za
prostorno
uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i
38
zaštitu okoliša
5. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih

11. Odluka o razrješenju i imenovanju
jednog člana Partnerskog vijeća
za područje Virovitičko-podravske
48
županije
12. Odluka o prihvatu stjecanja vlasništva
kupnjom
nekretnina
za
korist
49
Virovitičko-podravske županije
13. Zaključak o donošenju Programa mjera
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
za područje Virovitičko-podravske
49
županije za 2016. godinu
SLUŽBENI GLASNIK B R. 2.
1 Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Ureda
38
župana
SLUŽBENI GLASNIK BR. 3.
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama
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Pravilnika o unutarnjem redu Ureda
3
župana
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podravske županije za 2016.godinu

27

2. Odluka o osnivanju i imenovanju
članova Odbora za hrvatske branitelje
3
iz Domovinskog rata

11. Odluka o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i Učeničkog
31
doma Virovitica za 2016.godinu

3. Zaključak o davanju suglasnosti na
Statut Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode i
ekološkom
mrežom
Virovitičko4
podravske županije

12. Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatnih
ulaganja na nefinancijskoj imovini za
srednje škole na području Virovitičkopodravske županije za 2016.godinu 36

4. Odluka o novčanim potporama za
razvoj i unapređenje lovstva na
području
Virovitičko-podravske
5
županije u 2016. godini

13. Godišnji plan upravljanja imovinom
Virovitičko-podravske županije u 2016.
37
godini

5. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode MRAZ na području grada
Virovitice te općina Čačinci, Gradina,
Lukač, Pitomača, Sopje, Suhopolje,
8
Špišić Bukovica i Voćin,
6. Odluka o minimalnim financijskim
standardima, kriterijima i mjerilima
za financiranje troškova ogrjeva
korisnicima koji se griju na drva u
8
2016. godini
7. Odluka o utvrđivanju Popisa prioriteta
decentraliziranih funkcija zdravstvenih
ustanova na području Virovitičko9
podravske županije za 2016.godinu
8. Odluka o minimalnim financijskim
standardima, kriterijima i mjerilima za
financiranje materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb u
10
2016.godini
9. Odluka o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva za 2016.
25
godinu
10. Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatnih
ulaganja na nefinancijskoj imovini za
osnovne škole na području Virovitičko-

14. Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika
o
unutarnjem
redu
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
42
šport i tehničku kulturu
15. Odluka o kupnji nekretnina

43

16. Rješenje o imenovanju predsjednika
i dva člana Upravnog vijeća Opće
43
bolnice Virovitica
17. Odluka o osnivanju i imenovanju
članova Stožera civilne zaštite
44
Virovitičko-podravske županije
18. Plan aktivnog uključenja svih subjekata
zaštite od požara na području
Virovitičko-podravske županije u 2016.
45
godini
19. Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara na području
Virovitičko-podravske županije u 2016.
3
godini
20. Odluka
o
izmjeni
Odluke
o
kriterijima,mjerilima
i
načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
56
osnovnog školstva za 2016. godinu
21. Izmjene Plan rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i
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dodatnih ulaganja na nefinancijskoj
imovini za osnovne škole na području
Virovitičko-podravske županije za
2016. godinu
57
SLUŽBENI GLASNIK BR. 5.
1. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode TUČA na području grada
Orahovice te općine Nova Bukovica i
2
Zdenci
2. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode POPLAVA na području
2
općine Mikleuš
3. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti
3
Virovitičko-podravske županije 
4. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode OLUJNI VJETAR na
području grada Orahovice i općine
4
Čačinci
5. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
4
školstva za 2016.godinu
6. Izmjena Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i
dodatnih ulaganja na nefinancijskoj
imovini za osnovne škola na području
Virovitičko-podravske županije za
5
2016.godinu
7. Odluka o proglašenju elementarne
nepogode POPLAVA na području
grada Orahovice te općine Crnac,
8
Nova Bukovica i Zdenci
8. Plan rashoda za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja u osnovnim školama za
9
2016. godinu
9. Plan rashoda za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja u srednjim školama i

Kazalo

učeničkom domu Virovitica za 2016.
10
godinu
SLUŽBENI GLASNIK BR. 6.
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o utvrđivanju Popisa prioriteta
decentraliziranih funkcija zdravstvenih
ustanova na području Virovitičkopodravske županije za 2016. godinu 65
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju
jednog člana Upravnog vijeća Zavoda
za hitnu medicinu Virovitičko71
podravske županije
SLUŽBENI GLASNIK BR. 7.
1. Rješenje o imenovanju članova
županijskog Koordinacijskog odbora 164
2. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
165
školstva za 2016. godinu
3. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načnu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih
škola i Učeničkog doma Virovitica za
166
2016. godinu
4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke
o utvrđivanju Popisa prioriteta
decentraliziranih funkcija zdravstvenih
ustanova na području Virovitičkopodravske županije za 2016. godinu 169
AKTI JAVNE USTANOVE ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE I
EKOLOŠKOM MREŽOM
VIROVITIČKO - PODRAVSKE
ŽUPANIJE
SLUŽBENI GLASNIK BR. 3
1. Statut Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode i

Kazalo

SLUŽBENI GLASNIK

ekološkom
mrežom
podravske županije

Virovitičko-

60

AKTI VIJEĆA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE
ŽUPANIJE
SLUŽBENI GLASNIK BR. 3
1. Statutarna Odluke o izmjenama Statuta
Županijskog vijeća srpske nacionalne
manjine
Virovitičko-podravske
69
županije
AKTI PARTNERSKOG VIJEĆA
ZA PODRUČJE VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENI GLASNIK BR. 1
1. Odluka o izboru predsjednika i
zamjenika predsjednika Partnerskog
vijeća za područje Virovitičkopodravske županije
49
2. Poslovnik o radu partnerskog vijeća
za
područje Virovitičko-podravske
županije, 3. Odluka o predlaganju
članova
i
zamjenika
članova
Partnerskog vijeća statističke regije 50
AKTI TAJNIŠTVA
SLUŽBENI GLASNIK BR. 1
Ispravak

53
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Kazalo

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

Kazalo

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

