SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
Godina XIX
KAZALO ZA 2013. GODINU
Naziv:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
ODLUKE
Odluka o nerazvrstanim cestama na
području grada Virovitice

Broj:

1

Odluka o izmjenama Odluke o
određivanju granica područja naselja
Grada Virovitice

5

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

5

Odluka
o
davanju
suglasnosti
trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za
zaduživanje

5

5

Odluka preuzimanju javnih cesta koje
su utvrđene kao nerazvrstane ceste

1

Odluka o stipendiranju studenata Grada
Virovitice

1

Odluka o davanju jamstva za
zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC
d.o.o.

1

Odluka o prodaji građevinskih parcela
(zemljišta) u poduzetničkim zonama grada
Virovitice

5

Odluka o ukidanju svojstva javnog
dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br.
2011/2, čk.,br. 2019/3, čk.br. 2160 i čk.br.
2018/3

5

1

Odluka o izboru osobe za obavljanje
poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije

5

1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2013.g

5

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2013. g. – pročišćeni tekst

6

Odluka o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada
Virovitice
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
autotaksi prijevozu na području Grada
Virovitice
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2013.g
Odluka o prodaji građevinskih
parcela (zemljišta) u poduzetničkim
zonama grada Virovitice
Odluka o donošenje Izmjena i dopuna
Programa olakšica i poticaja razvoja
gospodarstva Grada Virovitice

1

1

Odluka o priključenju na komunalne
vodne građevine
10

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju
cijena
neizgrađenog
građevinskog
zemljišta u poduzetničkim zonama

1

Odluka o donošenju Plana zaštitite i
spašavanja Grada Virovitice

1

Odluka o donošenju Plana civilne
zaštite Grada Virovitice

1

Odluka o uporabi grba, zastave,
logotipa i naziva Grada Virovitice

5

Odluka o izmjenama Odluke o mjesnoj
samoupravi

5

Odluka o ukidanju svojstva javnog
dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br.
3233/3 put Batalija sa 787 m2 upisanom u
zk.ul. 12772 k.o. Virovitica
10
Odluka prodaji stana u stambenoposlovnoj građevini u Virovitici u Ulici
Stjepana Radića 21
10
Odluka o davanju suglasnosti na
Odluku o iznosu participacije i cijeni
obrazovanja za školsku godinu 2013./2014. 10
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Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica

10

Odluka o proglašenju
građanina Grada Virovitice

10

Odluka o istupanju Grada Virovitice iz
trgovačkog društva Razvojna agencija
Sjever –DAN
15

počasnog

Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada
Virovitice

10

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada
Virovitice

10

Odluka
o
produženju
zakupa
poljoprivrednog zemljišta na području
grada Virovitice za sjetvenu 2013/2014
godinu

Odluka o stavljanju van snage Plana
gradnje komunalnih vodnih građevina
Grada Virovitice za 2013. g.
15
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Glazbene
škole Jan Vlašimsky Virovitica
15
Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i
naplati naknade za razvoj
15

13

Odluka o izmjeni Odluke o pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Virovitice
15

Odluka o prijenosu prava vlasništva na
zemljištu čk. br. 3233/3 Put Batalija sa 787
m2 upisanom u zk. ul. 11865 k. o. Virovitica

13

Odluka o izmjenama Odluke
naknadama troškova vijećnicima
članovima radnih tijela

Odluka o prodaji zgrade „Žitnice“ u
kompleksu Palače Pejačević

13

Odluka o mjerama za pokriće manjka
prihoda i primitaka

13

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju
cijena
neizgrađenog
građevinskog
zemljišta u poduzetničkim zonama

13

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću
PLIN VTC

Odluka o izboru osobe za povjeravanje
obavljanja radova na montaži i demontaži
dekorativne rasvjete
15

13

Odluka o izmjeni Odluke o usklađenju
JKP Flore VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu

Odluka o postupku izbora članova
vijeća mjesnih odbora
16

13

Odluka o izmjeni Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću
Virkom d.o.o.

Odluke o proširenju djelatnosti društva
s ograničenom odgovornošću Informativnog centra Virovitica
16

13

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
obveznoj deratizaciji na području Grada
Virovitice
16

13

Odluka
o
odobravanju
kupnje
nekretnina u poslovnoj građevini – novoj
interpolaciji kompleksa Palače Pejačević 16

13

Odluka o prodaji građevinskog
zemljišta u poduzetničkoj zoni Antunovac
16

13

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Razvojne agencije
VTA
16

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
Agencije za razvoj Grada Virovitice
Odluka izmjeni Odluke o rasporedu
sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova Gradskog
vijeća Grada Virovitice u 2013. godinu
Odluka o donošenju Programa ukupnog
razvoja Grada Virovitice 2014.-2020

14

o
i

15

Odluka o izboru osobe za povjeravanje
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području grada Virovitice za 2013./2014.
15
Odluka o izboru osobe za povjeravanje
obavljanja radova na održavanju javne
rasvjete u 2014.godini
15

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica
16
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Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica

16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama statuta Kazališta
Virovitica

16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Odluke o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Kazališta Virovitica
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2014. godinu

Program rada Gradskog vijeća Grada
16
Virovitice za 2014.g.

16
17

Izmjena i dopuna Programa olakšica i
poticaja razvoja gospodarstva Grada
Virovitice

1

Izmjene
Programa
održavanja
komunalne infrastrukture grada Virovitice
u 2012. g.

1

Plan rashoda za materijal, dijelova i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja
u osnovnim školama u 2013.godinu

5

Izmjene Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2013.godinu
17
Izmjene Programa utroška sredstava
spomeničke rente za 2013. godinu
17

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu 17
Program
održavanja
komunalne
infrastrukture Grada Virovitice u 2014.
godini
17
Program utroška sredstava spomeničke
rente za 2014. godinu
17

5

11

Izmjene
Programa
održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice
u 2013. godini

11

Izmjene Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2013. godinu

11

Izmjene Programa utroška sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake za 2013.g.

Izmjene
Programa
održavanja
komunalne infrastrukture grada Virovitice
u 2013. g.
17

Program utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2014. godinu
17

Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu

Izmjene Programa utroška sredstava
spomeničke rente za 2013.godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
17
infrastrukture za 2013. g.

Izmjene Programa utroška sredstava
ostvarenih
od
prodaje,
zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake za 2013.godinu
17

PLANOVI I PROGRAMI

Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
za 2013.godinu
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Program utroška sredstava ostvarenih
od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake
za 2014. godinu
17
Program gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za
2014.g
17
POSLOVNIK

11

11

Poslovnik o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Virovitice

1

Poslovnik o izmjenama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Virovitice

5
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Poslovnik Gradskog vijeća Grada
Virovitice – pročišćeni tekst

6

Rješenje o izboru članova Odbora za
dodjelu javnih priznanja

9

Rješenje o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja Grada Virovitice
10

PRORAČUN
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Virovitice za 2012.g

10

Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2013. godinu

11

Polugodišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Grada Virovitice za 2013.
godinu

13

Rješenje o razrješenju i izboru člana
Odbora za izbor i imenovanja
10

Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2013.g.

17

Proračun Grada Virovitice za 2014.
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
10

17

RJEŠENJA
Rješenja o imenovanju ravnatelja
Gradskog muzeja Virovitica
Rješenje o razrješenju članova
Upravnog vijeća Regionalne energetske
agencije Sjever (REA Sjever)
Rješenje o imenovanju članova
Upravnog vijeća Regionalne energetske
agencije Sjever (REA Sjever)
Rješenje
povjerenstva

o

izboru

Mandatnog

1

Rješenje o razrješenju i izboru člana
Odbora za statutarno-pravna pitanja
10

Rješenje
o
imenovanju
člana
Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske
16
STATUT
Statutarna Odluka o izmjenama i
dopunama Statuta Grada Virovitice

5

5
9

Rješenje o izboru Odbora za izbor i
imenovanja

9

Rješenje o izboru predsjednika
Gradskog vijeća Grada Virovitice

9

Rješenje o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Virovitice

9

Rješenje o izboru članova Odbora za
statutarno-pravna pitanja

9

Rješenje o izboru članova Odbora za
komunalni sustav i prostorno planiranje

Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica
10

9

Rješenje o izboru članova Odbora za
društvene djelatnosti

9

Rješenje o izboru članova Odbora za
financije i proračun

9

Statut Grada Virovitice – pročišćeni
tekst

1
6

ZAKLJUČCI
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu
Gradonačelnika za razdoblje srpanjprosinac 2012. godine

1

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
utvrđivanju visine iznosa do kojeg iznosa
Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće
odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i
pokretnina, te raspolaganju ostalom
imovinom u 2013.g.

1

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom za
grad Viroviticu u 2012. g.

1

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u
2012.g.

1

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture grada Virovitice u 2012.g.

1
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2012.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Plana gradnje komunalnih
vodnih građevina u 2012. g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
spomeničke rente za 2012.g.
Zaključak o prihvaćanju Izviješća o
radu Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice za 2012. godinu

1

1
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Zaključak o prihvaćanju Informacije o
radu i izvršenim aktivnostima na području
mjesnih odbora Grada Virovitice za
2012.godinu

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju u prostoru grada Virovitice za
razdoblje 2009.-2012. godine

5

1

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
Mandatnog povjerenstva
10

1

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o
radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za
2012. godinu
10

Zaključak o prihvaćanju Programa rada
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
za 2013. godinu

1

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Regionalne energetske agencije Sjever
(REA Sjever) za 2012.g.

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju sigurnosti na području grada
Virovitice za 2012.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
i financijskom poslovanju Doma zdravlja
Virovitičko-podravske županije za 2012.g. 10

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju tvrtke Flora VTC d.o.o. za
2012. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2012.
godinu
10

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Kazališta Virovitica za 2012. godinu
10

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradskog muzeja Virovitica za 2012.
godinu
10

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u
2012. godini
10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
financijskoj učinkovitosti poslovanja
Virkoma d.o.o. za 2012. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju tvrtke PLIN VTC d.o.o. za
2012. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
financijskoj učinkovitosti poslovanja
Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2012.
g.
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
gospodarstvu grada Virovitice za 2012.g
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provođenju Odluke o komunalnom redu na
području Grada Virovitice u 2012.g
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
provođenju programa socijalne skrbi u
2012. godini
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
štetama na poljoprivrednim usjevima od
elementarnih nepogoda u 2012. godini

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Virovitica za 2012.
godine
10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
i
financijskom
poslovanju
Javne
vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za
razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine
10

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
djelovanju Športske zajednice za 2012.g.
10

5

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
nezaposlenosti i zapošljavanju na području
grada Virovitice u 2012. g.
10

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje od siječanj-lipanj 2013. godine 13

5

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji Grada Virovitice za
2012. g.
13
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Turističke
zajednice
i
direktora
Turističkogureda s financijskim izvješćem
grada Virovitice za 2012. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za
2012. godinu

13

13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Razvojne agencije Sjever –
DAN d.o.o. 01.01. do 31.12.2012.g.

13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Informativnog centra Virovitica
d.o.o. za 2012. godinu

13

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
provođenju mjera Socijalne karte Grada
Virovitice u 2012.g.

13

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o odobrenju uporabe naziva
„Virovitica“
tvrtki
ENERGIJA
VIROVITICA d.o.o.

7

Odluka o prihvaćanju Kolektivnog
ugovora za zaposlenike u ustanovama
kulture Grada Virovitice

7

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za prodaju zgrade „Žitnice“u kompleksu
Palače Pejačević

7

Odluka o produženju radnog vremena
za caffe bar „Babilon “ iz Virovitice radi
organiziranja prigodne proslave –
rođendana tvrtke

7

Odluka o produženju radnog vremena
ugostiteljskih objekata na području Grada
Virovitice za maturante 2013. godine

7

Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o
imenovanju povjerenika civilne zaštite u
Grada Virovitice

7

Odluka o imenovanju predstavnika
Grada Virovitice u Skupštinu VIRKOM
d.o.o.
12

ODLUKE
Odluka o raspisivanju natječaja za
prodaju zgrade „Žitnice“ u kompleksu
Palače Pejačević

1

Odluka o raskidanju Ugovora o zakupu
športskog objekta i drugih nekretnina
sportske građevine „VGŠK-a“

Odluka o imenovanju predstavnika
Grada Virovitice u Skupštinu FLORA VTC 12
d.o.o.

2

Odluka o imenovanju predstavnika
Grada Virovitice u Skupštinu PLIN VTC
d.o.o.
12

Odluka o upravljanju javnim sportskim
građevinama sportskog objekta „VGŠK-a“

2

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Cjenika parkirnih karata na
javnim parkiralištima u Gradu Virovitici

2

Odluka o imenovanju predstavnika
Grada Virovitice u Skupštinu POSLOVNI
CENTAR VIROVITICA d.o.o.
12

2

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o korištenju prostorija i inventara u
domovima mjesnih odbora

Odluka o imenovanju predstavnika
Grada
Virovitice
u
Skupštinu
INFORMATIVNOG CENTRA VIROVITICA d.o.o.
12

3

Odluka o utrošku sredstava pomoći
Državnog proračuna dodijeljenih putem
Virovitičko-podravske županije za 2013.g.

Odluka o produženju radnog vremena
za ugostiteljske objekte u dane
obilježavanja Dana grada Virovitice –
ROKOVO 2013
12

3

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Cjenika parkirnih karata na
javnim parkiralištima u Gradu Virovitici

Odluka o davanju na upravljanje
teniskih terena Športskoj zajednici Grada
Virovitice
13

4

Odluka o naknadi za sudjelovanje u
vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim
vatrogascima na području Grada Virovitice 16

Odluka
o
izmjeni
Odluke
o
maksimalnom iznosu cijene usluga
autotaksi prijevoza na području Grada
Virovitice

Odluka o imenovanju predstavnika
Grada Virovitice u Skupštinu POSLOVNI
PARK VIROVITICA d.o.o.
12

SLUŽBENI VJESNIK
Odluka o produženju radnog vremena
ugostiteljskih objekata za novogodišnje
blagdane na području Grada Virovitice

16

PLANOVI I PROGRAMI
1

Plan nabave za 2013.godinu
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za Grad Viroviticu u 2012.g.

1

1

Dopuna Plana nabave za 2013.godinu

7

Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje grada Virovitice za
2013. godinu

7

Program ukupnog
Virovitice 2014.-2020.

razvoja

Grada

13
14

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
komunalne poslove i graditeljstvo
Pravilnik o dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Službe za financije
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
komunalne poslove i graditeljstvo

Rješenje o razrješenju članova Komisije
za stipendiranje studenata
Rješenje o imenovanju članova Komisije
za dodjelu stipendija studentima Grada
Virovitice

Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana
Povjerenstva
za
provedbu
prikupljanja pisanih ponuda i provedbu
javnog natječaja za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog
15
ugovora u Gradu Virovitici

Rješenje
o
imenovanju
člana
Povjerenstva koje procjenjuje troškove
stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i vrijednost
16
drvne mase
Rješenje
o
imenovanju
člana
Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
16
Republike Hrvatske
ZAKLJUČCI

2

1

2

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
dimnjačarskog obrta „Dim“ u sezoni
loženja 2011.-2012. za zonu zapad

1

3

Zaključak o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika
vatrogasnih
postrojbi
Vatrogasne zajednice Grada Virovitice

7

7

Zaključak o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Virovitica

7

Zaključak o usvajanju Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku za područje
grada Virovitice za 2013. godinu

7

RJEŠENJA
Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Stručnog povjerenstva za uređenje
prometa na području Grada Virovitice

7

Zaključak o utvrđivanju prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Virovitice i upućivanju
istog na javnu raspravu

PRAVILNICI
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Ureda gradonačelnika

Rješenje o odobravanju financijske
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za
2013. g. udrugama čiji su projekti od
interesa za Grad Viroviticu

Rješenje o imenovanju članova
15
Upravnog vijeća Razvojne agencije VTA

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Virovitice

Dopuna Plana nabave za 2013. godinu
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1
OSTALO
4

4

Cjenik parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici

2

Cjenik parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici

4
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Izvješće o stanju u prostoru grada
Virovitice za razdoblje 2009.-2012.godina

5

Kolektivni ugovor za zaposlenike u
ustanovama kulture Grada Virovitice

7

Konačni rezultati izbora
načelnika Grada Virovitice

8

grado-

Konačni
rezultati
izbora
za
članice/članove Gradskog vijeća Grada
Virovitice

8

Izvješće Mandatnog povjerenstva o
provedenim izborima, imenima izabranih
vijećnika, o podnesenim zahtjevima za
mirovanje mandata, o zamjenicima
vijećnika koji će umjesto njih obnašati
dužnost vijećnika Gradskog vijeća, te
verifikacija mandata vijećnika

9

Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu

13

Cjenik usluga korištenja prostorija
bivšeg Doma HV-a

13

Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Virovitice u
2013. godini

15

Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini

15

Statut Razvojne agencije VTA

16

Službeni vjesnik GradaVirovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.
Grafička obrada i tisak: Grafoprojekt, Virovitica

