
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
SLUŽBENI  VJESNIK

K A Z A L O ZA 2007. g.
Naziv:  Broj:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
ODLUKE

Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna 
programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području grada Virovitice 1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva za 2007. godinu 1

Odluka o izmjenama Odluke o 
određivanju imena ulica u naselju 
Rezovačke Krčevine 1

Odluka o raspodjeli rezultata za 2006. 
godinu 4

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za područje 
Grada Virovitice 4

Odluka o korištenju sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u državnom 
vlasništvu na području Grada Virovitice  4

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja 
horizontalne prometne signalizacije 4

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova izrade i dobave 
vertikalne prometne signalizacije 4

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova na održavanju i 
uređenju nerazvrstanih cesta, nogostupa, 

Godina XIV

kanala i mostova na području grada 
Virovitice i prigradskih naselja u 2007. 
godini 4

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih 
objekata na području Grada Virovitice 4

Odluka o usklađivanju Odluke 
o osnivanju Kazališta Virovitica sa 
odredbama Zakona o kazalištima 5

Odluka o dopuni Odluke o radnom 
vremenu ugostiteljskih objekata na 
području Grada Virovitice 6

Odluka o davanju suglasnosti na 
Izmjene Statuta Gradske knjižnice i 
čitaonice Virovitica 6

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja javne 
rasvjete za potrebe grada Virovitice i 
prigradskih naselja u 2007. godini 6

Odluka o dopuni Odluke o usklađenju 
JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu 7

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom redu 8

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o organizaciji i naplati parkiranja 
u gradu Virovitici 8

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
društva s ograničenom odgovornošću 
SLOBODNA ZONA VIROVITICA 8

Odluka o sklapanju Sporazuma o 
suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa 
između Grada Virovitice i Grada Poreča 8
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Odluka o proglašenju Počasnog 

građanina Grada Virovitice 8

Odluka o dodjeli nagrade Grada 
Virovitice za Životno djelo 8

Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Virovitice“ 8

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade 
Grada Virovitice 8

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada 
Virovitice 8

Odluka o donošenju Programa 
ukupnog razvitka Grada Virovitice i 
Općina Gradina, Lukač, Suhopolje i Špišić 
Bukovica 9

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za  područje 
Grada Virovitice 10

Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o ustrojstvu upravnih tijela  
Grada Virovitice  12

Odluka o dopuni Odluke o izboru 
najpovoljnijih ponuda za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Grada 
Virovitice 12

Odluka o izmjeni Odluke o izboru 
najpovoljnijih ponuda za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Grada 
Virovitice 12

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
radnom vremenu ugostiteljskih objekata 
na području Grada Virovitice 12

Odluka o osnivanju Gradskog savjeta 
mladih Grada Virovitice 12

Odluka o objavljivanju javnog poziva 
za izbor članova Gradskog savjeta mladih 
Grada Virovitice 12

Odluka o određivanju imena ulica u 
naselju Virovitica 12

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih usluga za istočnu zonu 
grada Virovitice 12

Odluka o prestanku važenja Sporazuma 
o osnivanju Visoke škole za menadžment u 
turizmu i informatici 12

Odluka o donošenju Izmjena i 
dopuna Generalnog urbanističkog  
plana Virovitice 14

Odluka o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja „JUG 1“ 14

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja središta 
Virovitice 14

Odluka o dopuni Odluke o usklađenju 
JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu 14

Odluka o poništenju Odluke o izmjeni 
Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
grada Virovitice 14

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za 
jednogodišnje korištenje poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
i grada Virovitice 14

Odluka o određivanju imena ulice u 
naselju Virovitica 14

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta 
Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky 
Virovitica 14

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Virovitice za 2008. godinu 17

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim 
porezima 17
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Odluka o komunalnim djelatnostima od 

lokalnog značenja u Gradu Virovitici 17

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
zakupu zemljišta za postavu montažnih 
građevina, pokretnih radnji, naprava i 
deponija, te održavanje skupova  17

Odluka o izboru osobe za izvođenje 
radova na čišćenju lokalnih i nerazvrstanih 
cesta i parkirališta na području grada 
Virovitice od snijega i leda za 2007./2008. 
godinu 17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 
Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Gradskog 
muzeja Virovitica 17

PLANOVI I PROGRAMI

Izmjene i dopune Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Virovitice 1

Plan rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu za 2007. godinu 1

Plan rashoda za materijal, dijelove i 
usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
u osnovnim školama u 2007. godini 1

Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 
2005.-2006. god. 4

Dopuna Programa mjera za 
unapređenje stanja u prostoru Grada 
Virovitice za razdoblje 2007.-2008. god. 4

Izmjena i dopuna Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2007. godinu 8

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Virovitice 
u 2007. godini 8

Izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Virovitice za 2007. godinu 8

Izmjene Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2007. 
godinu 8

Program ukupnog razvitka Grada 
Virovitice i Općina Gradina, Lukač, 
Suhopolje i Špišić Bukovica 9

Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2007. godinu 17

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture grada Virovitice 
u 2007. godini 17

Izmjene Programa javnih potreba u 
športu Grada Virovitice za 2007. godinu 17

Izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Virovitice za 2007. godinu 17

Izmjene Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2007. 
godinu 17

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2008. godinu 17

Program održavanja komunalne 
infrastrukture grada Virovitice u 2008. 
godini 17

Program javnih potreba u športu Grada 
Virovitice za 2008. godinu 17

Program javnih potreba u kulturi Grada 
Virovitice za 2008. godinu 17

Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Virovitice za 2008. godinu 17

Program rada Gradskog vijeća Grada 
Virovitice za 2008. godinu 17
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PRORAČUN

Godišnji obračun Proračuna Grada 
Virovitice za 2006. godinu 4

Izmjene i dopune Proračuna Grada 

Virovitice za 2007. godinu 8

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Virovitice za 2007. godinu 12

Izmjene i dopune Proračuna Grada 

Virovitice za 2007. godinu 17

Proračun Grada Virovitice za  

2008. godinu  17

 RJEŠENJA

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 

Nadzornog odbora Virkom d.o.o. Virovitica 1

Rješenje o imenovanju tri člana u 
Kazališno vijeće Kazališta Virovitica 5

Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra u 

k.o. Virovitica 6

Rješenje o imenovanju tri člana Upravnog 

vijeća Gradskog muzeja Virovitica 6

Rješenje o imenovanju tri člana Upravnog 

vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica 6

Rješenje o imenovanju članova Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica 6

Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg 

vrtića „Cvrčak“ Virovitica 7

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić-

Mažuranić Virovitica 7

Rješenje o izboru članova Odbora za 
dodjelu javnih priznanja 7

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice 
Virovitica 8

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 8

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Školskog odbora Osnovne glazbene 
škole Jan Vlašimsky Virovitica 14

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole Virovitica 14

Rješenje o imenovanju članova Gradskog 
savjeta mladih Grada Virovitice 17

Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice 
Virovitica 17

Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske 
knjižnice i čitaonice Virovitica 17

Rješenje o razrješenju ravnatelja Gradskog 
muzeja Virovitica 17

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Gradskog muzeja Virovitica 17

STATUT I POSLOVNIK

Poslovnik Gradskog vijeća Grada 
Virovitice - pročišćeni tekst 6

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice 12

Poslovnik o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice 17
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ZAKLJUČCI

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradskog poglavarstva Grada Virovitice 
za 2006. godinu 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2006. 
godini 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Virovitice u 2006. 
godini 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
stanju sigurnosti na području Grada 
Virovitice za 2006. godinu 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu za 2006. godinu Gradskog muzeja 
Virovitica 6

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
provođenju Odluke o komunalnom redu na 
području grada Virovitice u 2006. godini 
i drugim aktivnostima iz komunalnog 
gospodarstva 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 
2006. godini 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Kazališta Virovitica za 2006. godinu 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Razvojne agencije Sjever - 
DAN d.o.o. od 01.01. do 31.1.2.2006. 
godine 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu za 2006. godinu Hrvatskog Crvenog 

križa, Gradskog društva Crvenog križa 

Virovitica 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica 

u 2006. godini 6

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

obavljenoj reviziji financijskih izvještaja 

i poslovanja Grada Virovitice za 2006. 

godinu 7

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

poslovanju Flore VTC d.o.o. za 2006. 

godinu 7

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

financijskoj učinkovitosti poslovanja 

Virkoma d.o.o. Virovitica za 2006. g. 7

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu Javne ustanove vatrogasne postrojbe 

Virovitice za razdoblje od 01.01.2006. 

godine do 31. 12. 2006. 7

Zaključak o prihvaćanju Informacije 

o nezaposlenosti i zapošljavanju na 

području Grada Virovitice 7

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

djelovanju Zajednice športskih udruga 

grada Virovitice za 2006. godinu. 7

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu Turističke zajednice grada Virovitice 

za 2006. godinu s financijskim izvješćem 7
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

radu Gradske tržnice Virovitica za 2006. 

godinu 8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 

ovlaštene dimnjačarske službe „DIM“ za 

2006. godinu 8

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 

stanju socijalne skrbi na području Grada 

Virovitice za 2006. godinu 8

Zaključak o prihvaćanju Informacije 

o provođenju programa socijalne skrbi u 

2006. godini 8

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 

radu udruga građana na području Grada 

Virovitice u 2006. godini 8

Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Cvrčak Virovitica 8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

preraspodjeli sredstava planiranih u 

Proračunu Grada Virovitice za 2007. godinu 14

Zaključak o prihvaćanju Informacije 

o razvoju gospodarstva u poduzetničkim 

zonama Grada Virovitice za 2007. godinu 17

OSTALI AKTI

Izjava o dopuni Izjave o usklađenju JKP 

Flora VTC d.o.o. za Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu 7

Odluka o usklađenju JKP FLORA VTC 

s Zakonom o komunalnom gospodarstvu - 

pročišćeni tekst 7

Izjava o usklađenju JKP FLORA VTC 

s Zakonom o komunalnom gospodarstvu - 

pročišćeni tekst 7

Izjava o dopuni Izjave o usklađenju JKP 

Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu 14

Odluka o usklađenju JKP Flora VTC s 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu - 

pročišćeni tekst 14

Izjava o usklađenju JKP Flora VTC s 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu - 

pročišćeni tekst 14

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Grada 

Virovitice u 2008.g. 17
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AKTI GRADSKOG 
POGLAVARSTVA

ODLUKE 

Odluka o izmještanju kolektora 

kanalizacijske mreže na području 

Pejačevićeve i  Masarykove ulice u 

Virovitici  1

Odluka o utvrđivanju visine najamnine 

za najam stanova u vlasništvu Grada 

Virovitice 2

Odluka o izmjenama Odluke o davanju 

na korištenje poslovnog prostora za 

potrebe Carinarnice Virovitica 2

Odluka o visini sredstava za vijeća 

mjesnih odbora za 2007. godinu 2

Odluka o prihvaćanju Izvješća 

Povjerenstva za popis imovine i obveza 

Grada Virovitice na lokacijama Gradske 

uprave 2

Odluka o prihvaćanju Izvješća 

Povjerenstva za popis imovine i obveza 

Grada Virovitice na lokacijama mjesnih 

odbora 2

Odluka o nastavku provedbe Programa 

međugeneracijske solidarnosti „Dnevni 

boravak i pomoć u kući starijim  

osobama“  2

Odluka o prihvaćanju prava građenja 

u svrhu izgradnje poduzetničke zone 

„Zapad“ 2

Odluka o prihvaćanju prava građenja 

u svrhu izgradnje poduzetničke zone 

„Sjever“ 2

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

radnom vremenu prodavaonica i drugih 

oblika trgovina na malo na području 

Grada Virovitice 3

Odluka o prihvaćanju dodjele 

nekretnine bez naknade 3

Odluka o utrošku sredstava pomoći 

Državnog proračuna dodijeljenih putem 

Virovitičko-podravske županije za 2007. 

godinu 4

Odluka o utrošku sredstava šumskog 

doprinosa 4

Odluka o dopuni Odluke o korištenju 

prostorija i inventara u domovima mjesnih 

odbora 5

Odluka o odobrenju isplate jednokratne 

pomoći 5

Odluka o imenovanju članova 

Pregovaračkog odbora za sklapanje 

Kolektivnog ugovora za zaposlene u 

ustanovama kulture Grada Virovitice 5

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti 

zapovjednika Javne ustanove Vatrogasne 

postrojbe Virovitica 5
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Odluka o dopunama i izmjenama 

Odluke o načinu obavljanja prijevoza 

putnika u javnom prometu na području 

Grada Virovitice 8

Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitica Udruzi virovitičkih 

mažoretkinja 8

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za osnivanje prava građenja 11

Odluka o Prijedlogu izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana uređenja 

grada Virovitice za javnu raspravu 11

Odluka o uređenju javnih površina u 

sklopu rekonstrukcije gradskih ulica P. 

Berislavića, S.S. Kranjčevića i T. Ujevića 

u Virovitici 11

Odluka o povjeravanju organizacije 

Dana grada Turitičkoj zajednici Grada 

Virovitice 11

Odluka o službenoj iskaznici 

komunalnog redara 12

Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitice ŠPORTSKOJ UDRUZI 

TVIN i  njezinim Klubovima 12

Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitice Športskom preferans 

klubu 12

Odluka o razrješenju i imenovanju 

člana Upravnog vijeća Javne ustanove 

Vatrogasne postrojbe Virovitica 5

Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitica Udruzi udovica hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata Republike 

Hrvatske 5

Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitica Športskom plesnom 

klubu „H-8“ 5

Odluka o razrješenju i imenovanju 

člana Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova 5

Odluka o Prijedlogu izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja središta 

Virovitice za javnu raspravu 6

Odluka o davanju u izradu izmjena i 

dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Virovitice 6

Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitica Plesnom centru 6

Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitica Udruzi dijabetičara 6

Odluka o Prijedlogu Urbanističkog 

plana uređenja „Jug 1“ za javnu  

raspravu 7

Odluka o prodaji i utvrđivanju cijene 

građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 

zoni III 8
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Odluka o odobrenju uporabe naziva 

Grada Virovitica Udruzi Foto klub 12

Odluka o Prijedlogu izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Južni blok“ za 
javnu raspravu 12

Odluka o rušenju i sadnji stabala 
jablana u ulici Matije Gupca 12

Odluka o rušenju šest stabala breza u 
ulici Ljudevita Gaja 12

Odluka o dopuni Odluke o načinu 
obavljanja prijevoza putnika u javnom 
prometu na području Grada Virovitice 13

Odluka o premještanju i blokiranju 
vozila  13

Odluka o utvrđivanju interesa za 
djelovanje Hrvatske gorske službe 
spašavanja 13

Odluka o naknadi štete od olujnog 
nevremena 13

Odluka o prijedlogu za imenovanje 
predsjednika Turističke zajednice Grada 14

Odluka o imenovanju dva člana u 
Turističko vijeće Turističke zajednice 
Grada Virovitice 14

Odluka o imenovanju predstavnika 
Grada Virovitice u Nadzorni odbor 
Turističke zajednice Grada Virovitice 14

Odluka o preraspodjeli sredstava 
planiranih u Proračunu Grada Virovitice za 

2007. godinu 14

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 

prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj 

zoni III Grada Virovitice 15

Odluka o mjerilima za utvrđivanje udruga 

od interesa za Grad Viroviticu 15

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

utvrđivanje udruga od interesa za Grad 

Viroviticu 15

Odluka o odobrenju uporabe naziva Grada 

Virovitice Udruzi distrofičara 15

Odluka o kriterijima i standardima za 

osiguravanje sredstava za rad Kazališta 

Virovitica 16

Odluka o visini mjesečne naknade troškova 

članovima Vijeća srpske nacionalne manjine 16

Odluka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda 

prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u 

Virovitici 16

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju 

cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 

zoni III 16

Odluka o određivanju novčane pomoći 

povodom rođenja djeteta 17

Odluka o odobravanju isplate pomoći 17
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Odluka o prihvaćanju Ugovora o 

međusobnim pravima i obvezama za 

osiguravanje sredstava za rad Kazališta 

Virovitica 17

Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti 

za povećanje cijena dimnjačarskih usluga za 

zonu istok 17

Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti 

za povećanje cijena dimnjačarskih usluga za 

zonu zapad 17

Odluka o rušenju stabala na području 

grada Virovitice 17

PLANOVI I PROGRAMI

Plan nabave za 2007. godinu 1

Izmjena Plana nabave za 2007. godinu 4

Program javnih radova za područje grada 

Virovitice za 2007. godinu 5

Izmjene i dopune Plana nabave za 2007. 5

Dopune Plana nabave za 2007. godinu 6

Izmjene Programa javnih radova za 

područje grada Virovitice za 2007. godinu 6

Dopune Plana nabave za 2007. godinu 8

Izmjene i dopune Plana nabave za 2007. 

godinu 11

Dopuna Plana nabave za 2007. godinu 11

Dopune Plana nabave za 2007. 12

Izmjena Plana nabave za 2007. godinu 12

Izmjene Plana nabave za 2007. godinu  13

Program obilježavanja Nacionalne 

kampanje za borbu protiv obiteljskog 

nasilja nad ženama „Za nasilje 

nema opravdanja 2006.-2008.  

- Grad Virovitica 14

Izmjene i dopune Plana nabave za 2007. 

godinu 15

Izmjene i dopune Plana nabave za 2007. 

godinu 17

PRAVILNICI

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 

redu Upravnog odjela za gospodarstvo i 

razvoj 13

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem 

redu Tajništva Grada Virovitice 15

Pravilnik o unutarnjem redu 

Upravnog odjela za komunalne poslove i  

graditeljstvo 16

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i gradnju 16

Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnje redu Službe za  

financije 16
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ZAKLJUČCI

Zaključak o namjeni i uporabi kulturnog 

dobra „Dvorca Pejačević“ 1

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske 

preventivne deratizacije za Viroviticu, za 2006. 

godinu 2

Zaključak o podržavanju inicijative za 

otvaranjem Područne škole Pitomača, OGŠ 

„Jan Vlašimsky“ Virovitica 3

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti 

na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove 

Vatrogasne postrojbe Virovitica 5

Zaključak o prihvaćanju Završnog 

izvješća o radu pripadnika Prometne jedinice  

mladeži 14

OSTALI AKTI

Ispravak Odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuda za zakup poljoprivrednih zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje 

Grada Virovitice 11
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Službeni vjesnik Grada Virovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.

Grafička obrada i tisak: “Grafiti Becker” Virovitica


