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Virovitica o davanju prethodne
suglasnosti ravnatelju za zaključivanje
ugovora o nabavi posebne skupine
lijekova
13
SLUŽBENI GLASNIK BR.7.
1. Proračun
Virovitičko-podravske
županije za 2020. godinu sa
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redovite djelatnosti Hrvatske gorske
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11. Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Virovitičko.
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14. Zaključak o davanju suglasnosti
na Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta sa
financijskim
planom
Županijske
uprave za ceste Virovitičko-podravske
županije za 2020. godinu
110
15 Zaključak o primanju na znanje
Informacije o upisu učenika u I. razred
srednje škole na području Virovitičkopodravske
županije
u
školskoj
2018./2019. godini
111
16. Zaključak o primanju na znanje
Informacije o natjecanjima i smotrama
učenika osnovnih i srednjih škola
Virovitičko-podravske županije u
školskoj 2017./2018. godini
111
17. Zaključak
o primanju na znanje
Informacije o stanju komunalne
infrastrukture na području Virovitičkopodravske županije za 2018.godinu 111
18. Zaključak o prihvaćanju Procjene
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111
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AKTI ŽUPANA
SLUŽBENI GLASNIK BR. 1
1. Zaključak o davanju suglasnosti na
Godišnji Program zaštite, održavanja,
čuvanja,primicanja
i
korištenja
zaštićenih
područja
Virovitičkopodravske županije u 2019. godini
4
2. Plan prijma u službu u upravna tijela
Virovitičko-podravske županije za
2019. godinu
4

Kazalo

SLUŽBENI GLASNIK

3. Odluka o minimalnim financijskim
standardima, kriterijima i mjerilima za
financiranje materijalnih financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb
na području Virovitičko-podravske
7
županije
4. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih
škola i Učeničkog doma Virovitica za
8
2018. godinu
5. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
10
školstva za 2018. godinu
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Službe
12
za javne financije
7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
16
kulturu
8. Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika
o
unutarnjem
redu
Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo, komunalne
19
poslove i zaštitu okoliša
9. Program mjera zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti za području
Virovitičko-podravske županije za
28
2019. godinu
10. Odluka o subvencioniranju troškova
podstanarstva doktorima medicine
zaposlenim u zdravstvenim ustanovama
kojima
je
osnivač
Virovitičko45
podravska županija
11. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Gimnazije
Petra
Preradovića
46
Virovitica
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12. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Industrijsko-obrtničke škole Virovitica46
13. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
47
Strukovne škole Virovitica
14. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
47
Tehničke škole Virovitica
15. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Učeničkog doma 47
16. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Industrijsko-obrtničke škole Slatina 48
17. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Srednje škole Marka Marulića Slatina48
18. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Srednje
škole
“Stjepan
Ivšić”
48
Orahovica
19. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
49
Srednje škole Stjepana Sulimanca
20. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Antuna Gustava
49
Matoša,Čačinci
21. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole August Cesarec, Špišić
49
Bukovica
22. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole “Davorin Trstenjak”
50
Čađavica
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Kazalo

23. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Eugena Kumičića
50
Slatina

34. Odluka o razrješenju i imenovanju
jednog člana Partnerskog vijeća
za područje Virovitičko-podravske
županije
54

24. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
50
Osnovne škole Gradina

35. Odluka o osnivanju Centara izvrsnosti
u Virovitičko-podravskoj županiji
54

25. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
51
Orahovica
26. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina51
27. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
52
Osnovne škole Mikleuš
28. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Suhopolje
52
29. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Vladimir Nazor Nova
Bukovica 
52
30. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Voćin
53
31. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Petra Preradovića
Pitomača
53

36. Odluka o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova Središnjeg
povjerenstva
Centara
izvrsnosti
Virovitičko-podravske županije
55
37. Odluka o subvencioniranju kamata za
kreditiranje proljetne i jesenske sjetve
poljoprivrednicima u 2019. godini
s područja Virovitičko-podravske
županije
57
38. Plan savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u 2019. godini
59
39. Odluka o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za zdravstvene ustanove
na podruju Virovitičko-podravske
županije u 2019. godini
61
40. Odluka o prihvaćanju Izvješća Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode i ekološkom mrežom
Virovitičko-podravske
županije
o ostvarivanju plana upravljanja
i
godišnjeg
programa
zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja
i korištenja zaštićenih područja
Virovitičko-podravske županije sa
financijskim izvješćem za period 01.01.31.12. 2018. godine
71
SLUŽBENI GLASNIK BR. 2

32. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Ivan Goran Kovačić
Zdenci
54

1. Odluka o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog
doma Virovitica za 2019. godinu
25

33. Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića
Gornje Bazje
54

2. Odluka o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva za 2019.
godinu
29

Kazalo

SLUŽBENI GLASNIK

3. Zaključak o očitovanju na ponudu
Ivana Markovića o pravu prvokupa
kulturnog dobra u kat. općini
31
Podravska Slatina
4. Plan upravljanja i raspolaganja
imovinom
Virovitičko-podravske
32
županije za 2019. godine
5. Odluka o novčanim potporama za
razvoj i unapređenje lovstva na
području
Virovitičko-podravske
41
županije u 2019. godini
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1. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode
Prekomjerne
količine
oborina na području općine Čačinci 3
2. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode Tuča na području općine
Pitomača (k.o. Sedlarica, Otrovanec,
Velika Črešnjevica i Mala Črešnjevica) 4

SLUŽBENI GLASNIK BR. 3

3. Program
kontrole
populacije
napuštenih
pasa
na
području
Virovitičko-podravske županije
5

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
za zdravstvene ustanove na području
Virovitičko-podravske županije
187

4. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode Olujni i orkanski vjetar na
području općine Špišić Bukovica i
Pitomača
9

2. Odluka o dodjeli povelje zahvalnosti
Glazbenom sastavu Vatra i dr.
193

5. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode Tuča na području općine
Čađavica (naselja: Starin, Šaševo,
Čađavica i Čađavački Lug)
9

3. Odluka o dodjeli povelje humanosti
Stevi Hulaku iz Zdenaca
193
4. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode
prekomjerne
količine
oborina
na
području
općine
Crnac,Čađavica, Gradina, Lukač,
Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača,
Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica,
Voćin i Zdenci
193
5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela
za gospodarstvo, poljoprivredu i
europske fondove
194
SLUŽBENI GLASNIK BR 3 A
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika
o
unutarnjem
redu
Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša
374

6. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode Tuča na području općine
Pitomača od 7. srpnja 2019.
10
7. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode Tuča na području općine
Pitomača od 27. srpnja 2019.
10
8. Odluka o proglašenju prirodne
nepogode Olujni i orkanski vjetar na
području općine Pitomača
11
9. Odluka o razrješenju i imenovanju
dva člana Radne skupine za izradu
Procjene rizika od velikih nesreća za
12
Virovitičko-podravsku županiju
10. Odluka o razrješenju i imenovanju
jednog člana Stožera civilne zaštite
12
Virovitičko-podravske županije
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11. Odluka o minimalnim financijskim
standardima, kriterijima i mjerilima
za financiranje troškova ogrjeva
korisnicima koji se griju na drva
na području Virovitičko-podravske
13
županije u 2019. godini
SLUŽBENI GLASNIK BR. 5
1. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

2

2. Odluka
o
zaštiti
prijavitelja
nepravilnosti u Virovitičko-podravskoj
županiji
9
3. Zaključak o očitovanju na ponudu
ŽELJKA MITIĆA o pravu prvokupa
kulturnog dobra u kat. općini
Sladojevci
16
4. Zaključak o očitovanju na ponudu Milke
Šomođi o pravu prvokupa kulturnog
dobra u kat. općini Virovitica-centar 16
5. Zaključak o očitovanju na ponudu
PET-PROM d.o.o. o pravu prvokupa
kulturnog dobra u kat. općini
Virovitica-centar
17
6. Odluka o imenovanju službenika za
zaštitu osobnih podataka
18
7. Odluka o prihvatu stjecanja vlasništva
kupnjom
nekretnina
za
korist
Virovitičko-podravske županije
19
8. Odluka o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova Središnjeg
povjerenstva
Centara
izvrsnosti
Virovitičko-podravske županije
19
9. Dopune Plana savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u 2019.
godini
21
SLUŽBENI GLASNIK BR. 6
1. Odluka o izmjeni odluke o minimalnim
financijskim standardima, kriterijima i
mjerilima za financiranje materijalnih
financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb na području Virovitičko141
podravske županije u 2019.

Kazalo

2. Zaključak o utvrđivanju iznosa
za troškove ogrjeva korisnicima
zajamčene minimalne naknade koji se
griju na drva u 2019. godini
142
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju
jednog
člana
Povjerenstva
za
provedbu postupka javnog natječaja
i odabir poduzetničkih projekata za
poduzetničke kredite po Programu
“kreditom do uspjeha 2014“, Mjera 1 “Kreditom do konkurentnosti“
143
4. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva za 2019. godinu
143
5. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih
škola i Učeničkog doma Virovitica za
2019. godinu
146
5. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih
škola i Učeničkog doma Virovitica za
2019. godinu
146
6. Odluka o imenovanju Procjeniteljskog
povjerenstva
Virovitičko-podravske
županije
148
SLUŽBENI GLASNIK BR.7.
1. Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja
i primatelja akata upravnih i drugih
tijela Virovitičko - podravske županije
za 2020. godinu113
AKTI UPRAVNOG
ODJELA ZA PROSTORNO
UREĐENJE,GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU
OKOLIŠA

Kazalo

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK BR. 1
1. Rješenje o obustavi postupka za
izdavanja uporabne dozvole (Zlatica
Jemrić iz Velikog polja)
71
2. Rješenje o obustavi postupka u povodu
zahtjeva Ljube Tomašević iz Kapinaca,
Kralja Tomislava 12)
73
SLUŽBENI GLASNIK BR.3
1. Rješenje o obustavi postupka za
izdavanje rješenja o izvedenom stanju
po zahtjevu Petra Dvojaka
199
SLUŽBENI GLASNIK BR. 4
1. Rješnje o obustavi postupka za
izdavanje rješenja za nezakonito
izgrađenu zgradu (Antun Troha i dr) 14
SLUŽBENI GLASNK BR. 5
1. Rješenje o obustavi postupka za
izdavanje rješenja za nezakonito
izgrađenu zgradu (Jela Matoković i
dr.)
21
AKTI ODBORA ZA STATUT I
POSLOVNIK
SLUŽBENI GLASNIK BR. 2
1. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
Prostornog
plana
Virovitičkopodravske županije
44
AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE
MANJINE VIROVITIČKOPODRAVSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENI GLASNIK BR.3
1. Odluka o izboru predsjednika i
zamjenika predsjednika Vijeća srpske
nacionalne
manjine
Virovitičkopodravske županije
201
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2. Odluka o izboru pet potpredsjednika
Vijeća srpske nacionalne manjine
Virovitičko-podravske županije
201
AKTI TAJNIŠTVA
SLUŽBENI GLASNIK BR.3
1. Ispravak Odluke o određivanju broja
i lokacija timova u djelatnostima
primarne zdravstvene zaštite na
području
Virovitičko-podravske
županije
202
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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.

