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Na temelju Uredbe o načinu izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine» br.127/07.),
točke 4. i 9. Odluke o kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju
2008. godini («Narodne novine» br. 12707) i
članka 37. Statuta Grada Virovitice («Službeni
vjesnik» Grada Virovitice br. 1/06. I 12/07.),
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na
87. sjednici održanoj dana 15. siječnja 2008.
godine, donosi

ODLUKU
O KRITERIJIMA I MJERILIMA
ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH
PRAVA ZA FINANCIRANJE
MINIMALNOG FINANCIJSKOG
STANDARDA JAVNIH POTREBA
OSNOVNOG ŠKOLSTVA U PRVOM
TROMJESEČJU 2008. GODINE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju
2008. godine na području Grada Virovitice.
Članak 2.

Ukupna bilanca sredstva za osnovno
školstva Grada Virovitice u prvom tromjesečju
2008. godine za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba sukladno
Uredbi o načinu izračuna pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine» Republike Hrvatske br. 127/07. utvrđena
su u iznosu od 1.313.224,00 kn.
Ukupna sredstva iz st. 1. ovog članka
raspoređena su sukladno Odluci o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda

javnih potreba osnovnog školstva u prvom
tromjesečju 2008. godinu kako slijedi:
Namjena

Iznos

1. Materijalni i financijski
rashodi

925.836,00 kn

2. Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatnog
ulaganja u nefinancijsku
imovinu
98.772,00 kn
3. Rashodi za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
88.616,00 kn
UKUPNO

1.313.224,00 kn

Sredstvima iz st. 2. ovog članka osiguravaju
se minimalni financijski standardi osnovnih
škola kojima je osnivač Grad Virovitica.
Članak 3.

Sredstva za materijalne i financijske rashode
osnovnih škola grada Virovitice navedena kao
«Materijalni i financijski rashodi» koristit će se
za:
1.

prijevoz učenika, rashode za energente
i zdravstvene preglede zaposlenika
osnovnih škola u ukupnom iznosu od
596.500,00 kn, ostale nespomenute
rashode poslovanja u iznosu 11.800,00 kn,
ili ukupno: 608.300,00 kn (tablica 2.)

2.
- ostale materijalne i financijske rashode
osnovnih škola prema kriterijima broj
učenika i prosječne godišnje cijene po
učeniku u iznosu od 124,96 kn što za 2 114
učenika OŠ V. Nazor i OŠ I.B. Mažuranić
iznosi 264.161,00 kn
- ostale materijalne i financijske rashode
osnovnih škola na način da se zadovolje
potrebe Osnovne škole Virovitica u iznosu
od 33.875,00 kn i Osnovne glazbene škole
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Jan Vlašimsky u iznosu od 19.500,00 kn.
ili ukupno za ostale materijalne i financijske
rashode 317.536,00 kn (tablica 1).

Članak 5.

Rashodi iz članka 4. ove Odluke realizirat će
se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u «Službenom vjesniku» Grada Virovitice a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2008. godine.

Tablice 1 i 2 sastavni su dio ove Odluke.
Članak 4.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnog ulaganja u nefinancijsku
imovinu u iznosu od 298.772,00 kn i rashodi
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola u
prvom tromjesečju 2008. godine utvrđeni u
ukupnom iznosu od 88.616,00,00 kn, raspoređuju
se osnovnim školama Planom rashoda.

Klasa: 602-02/08-01/01
Ur.broj: 2189/01-05-08-1
Virovitica, 15. siječnja 2008. g.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

IZRAČUN BILANČNIH PRAVA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA PO
OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA VIROVITICE ZA PRVO TROMJESEČJE 2008.GODINE
tablica 1
Broj
učenika
3
1072
1042
92
221
2427

Naziv škole
1
1.
2.
3.
4.

2
OŠ «Ivane Brlić Mažuranić»
OŠ «Vladimir Nazor»
Osnovna škola Virovitica
Osn.glazb.škola «Jan Vlašimsky»
Ukupno:

Prosječna god.
cijena po učeniku
4
124,96
124,96
-

Ostali materijalni
rashodi (3x4)
5
133.955,00
130.206,00
33.875,00
19.500,00
317.536,00

tablica 2
Naziv
škole
l
1.
2.
3.
4.

2
OŠ Ivane
Brlić
Mažuranić
OŠ
Vladimir
Nazor
Osnovna
škola
Virovitica
Osn.glazb.
škola Jan
Vlašimsky
Ukupno:

Troškovi
prijevoza

Energenti

Zdravstveni
pregled
zaposlenika

3

4

5

Ostali
materijalni i
financijski
izdaci
6

Ostali
nespomenuti
rashodi
poslovanja
7

Ukupno
8

170.000,00

112.500,00

3.000,00

133.955,00

7.500,00

426.955,00

87.500,00

77.100,00

3.500,00

130.206,00

2.750,00

301.056,00

122.500,00

11.050,00

600,00

33.875,00

800,00

168.825,00

8.000,00

750,00

19.500,00

750,00

29.000,00

208.650,00

7.850,00

317.536,00

11.800,00

925.836,00

380.000,00
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Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2008.
godine («Narodne novine» br. 127/07.) i članka 37. Statuta Grada Virovitice («Službeni vjesnik»
Grada Virovitice br. 1/06. i 12/07.), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 87. sjednici održanoj
dana 15. siječnja 2008. godini, donosi

PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA U OSNOVOM ŠKOLSTVU U PRVOM TROMJESEČJU 2008.
GODINE
I

Ukupna sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
u prvom tromjesečju 2008. godini iznose: 88.616,00 kn i rasporedit će se na:
1. tekuće održavanje
(hitne intervencije)
2. investicijsko održavanje
Ukupno:

33.000,00 kn
55.616,00 kn
88.616,00 kn
II

Sredstva za tekuće održavanje u planiranom iznosu od 33.000,00 kn rasporedit će se školama:
- po kriteriju 275,00 kn po razrednom odjelu za tekuće održavanje koje se odnosi na popravak
kvarova koji se ne mogu planirati, te održavanje sredstava za rad i opremu radi osiguranja pretpostavki
za redovito funkcioniranje škola (hitne intervencije).
TEKUĆE ODRŽAVANJE HITNE INTERVENCIJE

Red.br.
1
1.
2.
3.
4.

Broj
razrednih
odjela
3
46
44
14
16
120

Naziv škole
2
OŠ «Ivane Brlić Mažuranić»
OŠ «Vladimir Nazor»
Osnovna škola Virovitica
Osn.glazb. škola «Jan Vlašimsky»
Ukupno:

Iznos
kn

Ukupno
3x4

4
275,00
275,00
275,00
275,00

5
12.650,00
12.100,00
3.850,00
4.400,00
33.000,00

Sredstva za hitne intervencije doznačavat će se školama na temelju nastanka stvarnog izdatka u
okviru planiranog iznosa za prvo tromjesečje 2008. godine.
III

Sredstva za investicijsko održavanje u planiranom iznosu od 55.516,00 kn utrošit će se za:
Naziv škole
1.OŠ «Ivane Brlić-Mažuranić»
Ukupno:

Namjena
PŠ Milanovac,
zamjena dotrajalih podova

Iznos
55.616,00 kn
55.616,00 kn
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IV

II.

Ovaj Plan će se objaviti u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Prema navedenoj Odluci ukupna bilancirana
sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini za Grad Viroviticu iznose 298.772,00
kuna.

Klasa: 602-02/08-01/01
Ur.broj: 2189/01-06-08-3
Virovitica, 15. siječnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u prvom
tromjesečju 2008. godine (Narodne novine,
127/07) te članka 37. Statuta Grada Virovitice
(Službeni glasnik Grada Virovitice, 1/06. i
12/07.), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice,
na svojoj 87. sjednici održanoj 15. siječnja 2008.
godine, donijelo je

PLAN
Rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini
u osnovnom školstvu u prvom
tromjesečju 2008. godine
I.

Ovim Planom se utvrđuju rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom
školstvu Grada Virovitice u prvom tromjesečju
2008. godine, temeljem Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u prvom tromjesečju 2008. godine
(Narodne novine , 127/07).

III.

U prvom tromjesečju 2008. godini planiraju
se sljedeći rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Grada Virovitice:
1. OŠ Ivane Brlić Mažuranić
- otkup zemljišta
- projektna dokumentacija
za PŠ Taborište
Ukupno: 		

200.000,00
98.772,00
298.772,00

IV.

Postupke nabave koji su predmet ovog Plana
provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grada Virovitice.
V.

Ostatkom sredstava iz točke III. ovog Plana
kao i eventualnim viškom sredstava nastalim
provedbom postupaka javne nabave raspolagat
će Gradsko poglavarstvo.
Navedena sredstva upotrijebit će se za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih
škola Grada Virovitice.
VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 602-02/08-01/01
Urbroj: 2189/01-05-08-2
Virovitica, 15. siječnja 2008. godine
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICA
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.
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Na temelju članka 108. stavak 6. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ br. 76/07.) i članka 37. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 1/06. i 12/07.), Gradsko poglavarstvo Grada
Virovitice na 87. sjednici održanoj dana 15.
siječnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu
arhitektonske uspješnosti idejnog
projekta
I

U Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u postupku izdavanja lokacijske
dozvole, imenuju se:
1. Jasna Baranjec Keserica, dipl.ing. arh.
za predsjednika
2. Vesna Tot, dipl.ing. arh. za člana
3. Iva Šarić Srzić, dipl.ing.građ. za člana.
II

Za zahvate u prostoru koji se izvode na
području zaštićenih dijelova Grada Virovitice,
za člana Povjerenstva se imenuje predstavnik
Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u
Požegi.
III

Stručne i druge poslove za potrebe ovog
Povjerenstva obavljat će Alida Saračević, dipl.iur.
IV

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 947-01/08-01/01
Ur.broj: 2189/01-05-08-1
Virovitica, 15. siječnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. i 178/04. ),
članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
u gradu Virovitici («Službeni vjesnik» Grada
Virovitice br.2/02 ) i članka 37. Statuta Grada
Virovitice («Službeni vjesnik» Grada Virovitice
br. 1/06. 12/07.), Gradsko poglavarstvo Grada
Virovitice na 87. sjednici održanoj dana 15.
siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o objavi prikupljanja ponuda za
komunalne djelatnosti koje će se
obavljati na temelju pisanog ugovora
u gradu Virovitici
I

Objavljuje se prikupljanje ponuda za
komunalne djelatnosti koje će se obavljati
na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalnih djelatnosti na vrijeme
od jedne godine i to:
- održavanje i uređivanje nerazvrstanih
cesta, nogostupa, kanala i mostova,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje
prometne
signalizacijehorizontalne i vertikalne.
II

Prikupljanje ponuda za komunalne djelatnosti
iz točke I, stavka 1. alineje 1. ove Odluke izvršit
će se putem javnog natječaja, a za komunalne
djelatnosti iz alineje 2. i 3. putem poziva za
prikupljanje pisanih ponuda.
III

Za provedbu ove Odluke zadužuju se
Povjerenstva za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i javnog natječaja.

15. siječnja 2008.
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IV

II

Ova Odluka objavit će se u « Službenom
vjesniku « Grada Virovitice.

Zadaća Povjerenstva je provođenje postupka
javnog natječaja za održavanje i uređivanje
nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanala i
mostova.

Klasa: 363-01/08-01/01
Ur. broj: 2189/01-03/2-08-1
Virovitica, 15. siječnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Gradu Virovitici ( « Službeni
vjesnik « Grada Virovitice br.2/02 ) i članka 37.
Statuta Grada Virovitice ( « Službeni vjesnik
« Grada Virovitice br.1/06. i 12/07.), Gradsko
poglavarstvo Grada Virovitice na 87. sjednici
održanoj dana 15. siječnja 2008. godine, donijelo
je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za
provedbu javnog natječaja za
održavanje i uređivanje nerazvrstanih
cesta, nogostupa, kanala i mostova
I

U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za održavanje i uređivanje nerazvrstanih cesta,
nogostupa, kanala i mostova imenuju se:
1.
2.
3.
4.

Branimir Bukvić, za predsjednika,
Robert Kiš, za člana
Marijo Klement, za člana
Đurđica Aragović, za zamjenika
predsjednika
5. Branka Grizelj, za zamjenika člana
6. Antun Moslavac, za zamjenika člana.

III

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 363-01/08-01/02
Ur. broj: 2189/01-03/2-08-1
Virovitica, 15.01.2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Gradu Virovitici ( « Službeni
vjesnik « Grada Virovitice br.2/02 ) i članka 37.
Statuta Grada Virovitice ( « Službeni vjesnik
« Grada Virovitice br.1/06. i 12/07.), Gradsko
poglavarstvo Grada Virovitice na 87. sjednici
održanoj dana 15. siječnja 2008. godine, donijelo
je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za
provedbu prikupljanja pismenih
ponuda za održavanje javne rasvjete
I

U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja
pismenih ponuda za održavanje javne rasvjete
imenuju se:
1.
2.
3.
4.

Damir Marenić, za predsjednika,
Dinko Filipović, za člana
Dinko Rujer, za člana
Mirjana Terlecky, za zamjenika
predsjednika
5. Marc Šojat, za zamjenika člana
6. Josip Modrić, za zamjenika člana.
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II

II

Zadaća Povjerenstva je provođenje postupka
prikupljanja pismenih ponuda za održavanje
javne rasvjete.

Zadaća Povjerenstva je provođenje postupka
prikupljanja pismenih ponuda za održavanje
prometne
signalizacije-horizontalne
i
vertikalne.

III

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 363-01/08-01/03
Ur. broj: 2189/01-03/2-08-1
Virovitica, 15.01.2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Gradu Virovitici ( « Službeni
vjesnik » Grada Virovitice br.2/02 ) i članka 37.
Statuta Grada Virovitice ( « Službeni vjesnik
» Grada Virovitice br.1/06. i 12/07.), Gradsko
poglavarstvo Grada Virovitice na 87. sjednici
održanoj dana 15. siječnja 2008. godine, donijelo
je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za
provedbu prikupljanja pismenih
ponuda za održavanje prometne
signalizacije-horizontalne i vertikalne
I

U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja
pismenih ponuda za održavanje prometne
signalizacije-horizontalne i vertikalne imenuju se:
1.
2.
3.
4.

Vesna Ćosić, za predsjednika,
Lahorka Weiss, za člana
Štefanija Gabaj, za člana
Zdravko Kovačević, za zamjenika
predsjednika
5. Marija Lerinc, za zamjenika člana
6. Tereza Matica, za zamjenika člana.

III

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 363-01/08-01/04
Ur. broj: 2189/01-03/2-08-1
Virovitica, 15. siječnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 37. i 66. Statuta grada
Virovitice („Službeni vjesnik grada Virovitice“,
br. 1/06. i 12/07.) Gradsko poglavarstvo Grada
Virovitice na 87. sjednici održanoj dana 15.
siječnja 2008. g. donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
REDU TAJNIŠTVA GRADA
VIROVITICE
Članak 1.

U članku 9. stavku 1. Pravilnika o unutarnjem
redu Tajništva Grada Virovitice (Službeni
vjesnik grada Virovitice, br. 7/03., 10/03., 11/06.
i 15/07.) u rednom broju 4. broj „1“ zamjenjuje
se brojem „2“.

15. siječnja 2008.
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Podnaslov „OPIS POSLOVA“ mijenja
se i glasi:
- obavlja poslove uredskog poslovanja za
potrebe upravnih tijela Grada
- obavlja poslove upisa i razvođenja akata u
urudžbenom zapisniku odnosno upisniku
- vodi službene evidencije iz oblasti
uredskog poslovanja, knjige za prijem i
otpremu pošte,
- vodi i druge vrste evidencija koje Zakonom
odnosno podzakonskim aktom nisu date u
nadležnost nekom drugom tijelu
- vodi poslove pismohrane
- obavlja poslove prijema i otpreme pošte,
te dostave pošte u upravna tijela i službe
grada
- obavlja poslove prikupljanja i odlaganja
arhivskog i registraturnog gradiva
- obavlja poslove odabiranja i izlučivanja
te zaštite i korištenja arhivskog i
regustraturnog gradiva
- vodi evidencije o arhivskom gradivu
- obavlja poslove umnožavanja i dostave
pošte, te vodi brigu o održavnju prostorija
- obavlja i druge poslove po nalogu
gradonačelnika i tajnika“
Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave
u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 023-01/08-01/01
URBROJ: 2189/01-05-08-1
Virovitica, 15. siječnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNIK
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 37. i 66. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 1/06. i 12/07.), Gradsko poglavarstvo Grada
Virovitice na 87. sjednici održanoj dana 15.
siječnja 2008. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
redu Upravnog odjela za društvene
djelatnosti
Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu za društvene
djelatnosti („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj 7/03 i 10/03.), u članku 12. redni broj 3.
mijenja se i glasi:
„Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti
STRUČNI REFERENT ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
SSS upravnog, ekonomskog ili tehničkog
usmjerenja, gimnazija
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA
- prati rad udruga i obavlja poslove vezane
za financiranje udruga
- sudjeluje u organiziranju manifestacije i
druga događanja značajna za grad
- brine se o korištenju i vodi evidenciju o
poslovnom prostoru u vlasništvu Grada
koje koriste udruge i druge pravne osobe
iz oblasti društvenih djelatnosti
- sudjeluje u izradi izvješća o radu udruga,
obavijesti, informacija i drugih akata iz
nadležnosti Upravnog Odjela
- obavlja poslove vezane uz ostvarivanje
prava korisnika socijalnog programa
grada
- prati i obrađuje i druga pitanja iz oblasti
društvenih djelatnosti
- surađuje sa nadležnim ustanovama,
državnim tijelima, službama, udrugama i
dr.
- obavlja i druge poslove po nalogu
gradonačelnika i pročelnika Upravnog
odjela
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Članak 2.

140.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave
u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 023-01/08-01/02
Ur.broj: 2189/01-05-08-1
Virovitica, 15. siječnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Mjesni odbor

Iznos

Golo Brdo

10.000,00

Jasenaš

10.000,00

Korija

12.000,00

Milanovac

13.500,00

Čemernica

12.000,00

Podgorje

12.000,00

Rezovac

12.000,00

Rezovačke Krčevine

12.500,00

Sveti Đurađ

12.000,00

Taborište

12.000,00

J.J. Strossmayera

5.500,00

Matije Gupca

5.500,00

Stjepan Radić

5.500,00

Virovitice“ br. 7/06. – pročišćeni tekst) i članka

Zbora narodne garde

5.500,00

37. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik

UKUPNO:

Na temelju članka 11. Odluke o mjesnoj
samoupravi

(„Službeni

vjesnik

Grada

Grada Virovitice“ br. 1/06 i br. 12/07), Gradsko

Članak 3.

poglavarstvo Grada Virovitice na 87. sjednici
održanoj dana 15. siječnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o visini sredstava za vijeća mjesnih
odbora za 2008. godinu

140.000,00

Vijeće mjesnog odbora posebnom odlukom
utvrđuje iznos, svrhu i korisnika sredstava iz
članka 2. ove Odluke.
Odluku iz stavka 1. ovog članka sa zahtjevom
za sredstvima Vijeće mjesnog odbora dostavlja
nadležnom tijelu.

Članak 1.

Članak 4.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava

Vijeća mjesnih odbora prilikom korištenja

kojima samostalno raspolažu vijeća mjesnih

sredstava iz prethodnog članka za određene

odbora na području Grada Virovitice.

namjene, dužna su surađivati sa stručnim

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke u iznosu

službama Grada, te se obvezno pridržavati
postojećih zakonskih propisa i odluka Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva.

15. siječnja 2008.
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Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba
za financije.
Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.
KLASA: 400-01/08-01/04
URBROJ: 2189/01-05-08-1
Virovitica, 15. siječnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.
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