
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
SLUŽBENI  VJESNIK

K A Z A L O ZA 2008. g.
Naziv:  Broj:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
ODLUKE

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Južni blok“  2

Odluka o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada 
Virovitice 2

Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja poslovne zone Zapad 2  2

Odluka o mjerilima, postupku i načinu 
određivanja naknade jedinicama lokalne 
samouprave i nositelju stvarnih prava 
na građevini namijenjenoj zbrinjavanju 
otpada  2

Odluka o odobrenju uporabe grba 
Grada Virovitice Dobrovoljnom 
vatrogasnom društvu Korija  2

Odluka o javnim priznanjima Grada 
Virovitice 4

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati 
na temelju pisanog ugovora u Gradu 
Virovitici  4

Odluka o darovanju nekretnine 
Osnovnoj školi Vladimir Nazor  4

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja javne 
rasvjete na području Grada Virovitice i 
prigradskih naselja u 2008. g. 4

Godina XV

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja prometne 
signalizacije – horizontalne i vertikalne u 
gradu Virovitici i prigradskim naseljima u 
2008. godini 4

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja i uređenja 
nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanala 
i mostova na području grada Virovitice i 
prigradskih naselja u 2008. godini  4

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
izboru najpovoljnijih ponuda za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Grada 
Virovitice 4

Odluka o raspodjeli rezultata za 2007. 
godinu  8

Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja „Poslovna zona Zapad 1“ 8

Odluka o izradi Urbanističkog plana 
uređenja „Športsko rekreacijska zona“ 8

Odluka o utvrđivanju potrebe za 
provođenjem Programa predškolskog 
glazbenog odgoja pri Osnovnoj glazbenoj 
školi Jan Vlašimsky Virovitica 8

Odluka o izmjenama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Virovitice 
za 2008. godinu  10

Odluka o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću Poslovni park 
Virovitica  10
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Odluka o izmjeni Odluke o 

izboru najpovoljnijih ponuda za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvuRepublike Hrvatske za područje 
Grada Virovitice  10

Odluka o proglašenju Počasnog 
građanina Grada Virovitice  10

Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Virovitice“ za životno djelo  10

Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada 
Virovitice  10

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada 
Virovitice  10

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
obvezatnom korištenju usluge održavanja 
čistoće u dijelu koji se odnosi  na skupljanje 
i odvoz komunalnog otpada 13

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju 
Poduzetničke zone III u Virovitici 13

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju 
Poduzetničke zone Sjever u Virovitici 13

Odluka o utvrđivanju imena ulice u 
naselju Virovitica 13

Ispravak Odluke o određivanju imena 
ulice u naselju Virovitica 16

Odluka o davanju u zakup 
poljoprivrednog zemljišta na području 
Grada Virovitice 13

Odluka o izmjeni Odluke o izboru 
najpovoljnijih ponuda za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Grada 
Virovitice 13

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
izboru najpovoljnijih ponuda za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Grada 
Virovitice 13

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova higijeničarske službe 
za potrebe Grada Virovitice. 13

Odluka o odobrenju uporabe grba 
Grada Virovitice udruzi Brass Quintet 
grada Virovitice  13

Odluka o komunalnom redu  14

Odluka o izradi Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Južni blok“ u 
Virovitici  16

Odluka o izradi Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Športsko-
Rekreacijskog Centra VeGeŠKa u Virovitici  16

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o gradskim porezima  16

Odluka o produženju ugovora za zakup 
poljoprivrednog zemljišta na području 
grada Virovitice za sjetvenu 2008./2009.
godinu 16

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
poslova na održavanju čistoće javnih 
površina od snijega i leda u zimskim 
uvjetima na nerazvrstanim cestama za 
2008/2009. godinu  16

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
radova na montaži i demontaži dekorativne 
rasvjete u Virovitici 16

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima 
držanja kućnih ljubimaca i postupanja s 
napuštenim ili izgubljenim životinjama  16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Statut Osnovne škole Ivane Brlić-
Mažuranić  16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Statut Osnovne škole Vladimir Nazor  16

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Statut Osnovne škole Virovitica 16
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Odluka o davanju prethodne suglasnosti 

na Statut Osnovne glazbene škole Jan 
Vlašimsky 16

Odluka o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću PLIN VTC  18

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
gradonačelniku da na Skupštini društva s 
ograničenom odgovornošću PLIN VTC 
Virovitica može imenovati upravu društva 
 18

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o 
osnivanju ustanove Regionalna energetska 
agencija Sjever (REA Sjever) 18

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću Poslovni park Virovitica 18

Odluka o obavljanju poslova komunalne 
djelatnosti tržnice na malo 18

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o organizaciji i naplati parkiranja 
u gradu Virovitici  18

Odluka o izmjenama Odluke o 
komunalnoj naknadi  18

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja javne 
rasvjete na području grada Virovitice u 
2009. godini 18

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja prometne 
signalizacije – horizontalne i vertikalne 
na području grada Virovitice i prigradskih 
naselja u 2009. godini  18

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja i 
uređenja nerazvrstanih cesta, nogostupa, 
kanala i mostova na području Grada 
Virovitice u 2009. g. 18

Odluka o odobrenju uporabe grba 
Grada Virovitice tvrtki SVETOIVANEC 
d.o.o.  18

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Virovitice za 2009. godinu  19

PLANOVI I PROGRAMI
Program utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2008. godinu 2

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom za Grad Viroviticu u 2007. godini 
 8

Izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Virovitice za 2008. godinu  10

Program rada Gradskog vijeća Grada 
Virovitice za 2009.godinu  18

Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2008. godinu  19

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Virovitice 
u 2008. godini 19

Izmjene Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2008. godinu 19

Izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Virovitice za 2008. godinu  19

Izmjene Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2008. 
godinu  19

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2009. godinu 
 19

Program održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Virovitice u 2009. 
godini 19
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Program utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2009. godinu  19

Program javnih potreba u športu Grada 
Virovitice za 2009. godinu  19

Program javnih potreba u kulturi Grada 
Virovitice za 2009. godinu  19

Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu  19

PRAVILNICI
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika 

o stipendiranju studenata Grada Virovitice 
 16

PRORAČUN
Godišnji obračun Proračuna Grada 

Virovitice za 2007. godinu 8

Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Virovitice za 2008. godinu 10

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Virovitice za 2008. 
godinu  13

Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Virovitice za 2008. godinu  19

Proračun Grada Virovitice za 2009. 
godinu 19

RJEŠENJA
Rješenje o razrješenju i imenovanju 

člana Mandatnog povjerenstva 2

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Odbora za financije i proračun  2

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Komisije za popis birača  2

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora Osnovne škole 
Virovitica  4

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Odbora za dodjelu javnih 
priznanja  4

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Nadzornog odbora Virkom d.o.o. 
Virovitica  13

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Nadzornog odbora Flore VTC d.o.o. 
Virovitica 13

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Cvrčak“ Virovitica 13

Rješenje o imenovanju članova 
u Nadzorni odbor PLIN VTC d.o.o. 
Virovitica  18

Rješenje o imenovanju dva člana u 
Upravno vijeće Regionalne energetske 
agencije Sjever (REA Sjever)  18

Rješenje o imenovanju članova Stožera 
zaštite i spašavanja Grada Virovitice  18

Rješenje o imenovanju članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Virovitice 18

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Gradskog muzeja Virovitica  18

Rješenje o imenovanju Školskog odbora 
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić 
Virovitica  18

Rješenje o imenovanju Školskog odbora 
Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica  18

Rješenje o imenovanju Školskog odbora 
Osnovne škole Virovitica  18

Rješenje o imenovanju Školskog odbora 
Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky 18
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STATUT I POSLOVNIK
Statutarna odluka o izmjeni Statuta 

Grada Virovitice  4

ZAKLJUČCI
Zaključak o primanju na znanje Izvješća 

Mandatnog povjerenstva 2

Zaključak povodom glasovanja o 
iskazivanju nepovjerenja gradonačelniku 
Grada Virovitice  2

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
štetama na poljoprivrednim usjevima od 
elementarnih nepogoda u 2007. godini  2

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području grada Virovitice za 2007. godinu  2

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o provođenju programa socijalne skrbi u 
2007. godini 2

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
provođenju Odluke o komunalnom redu na 
području grada Virovitice u 2007. godini 
i drugim aktivnostima iz komunalnog 
gospodarstva 2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
preraspodjeli sredstava planiranih u 
proračunu Grada Virovitice za 2008. 
godinu  4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradskog poglavarstva Grada Virovitice 
za 2007. godinu 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2007. g 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o izvršenju Programa  održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Virovitice 
u 2007. g. 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
poslovanju Razvojne agencije Sjever–
DAN d.o.o. od 01.01. do 31.12.2007.g. 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
Grad Viroviticu u 2007. godini 8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
stanju sigurnosti na području Grada 
Virovitice za 2007. godinu  8

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o nezaposlenosti i zapošljavanju na 
području grada Virovitice u 2007.g 8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog 
društva Crvenog križa Virovitica za 2007. 
godinu  8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Kazališta Virovitica za 2007. godinu  8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradskog muzeja Virovitica za 2007.
godinu 8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 
2007.godini 8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
djelovanju Športske zajednice Grada 
Virovitice za 2007. godinu 8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Turističke zajednice Grada Virovitice za 
2007. godinu 8

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
radu i izvršenim aktivnostima na području 
mjesnih odbora Grada Virovitice za 2007. 
godinu  8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja 
i poslovanja Grada Virovitice za 2007. 
godinu  10
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

poslovanju Flore VTC d.o.o. Virovitica za 
2007. godinu 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
financijskoj učinkovitosti poslovanja 
Virkoma d.o.o. Virovitica za 2007. godinu 
 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
i financijskom poslovanju Opće bolnice 
Virovitica za 2007. godinu  10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Doma zdravlja Virovitičko-podravske 
županije za 2007. godinu 10

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
radu Centra za socijalnu skrb Virovitica 
za 2007. godinu  10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica 
u 2007. godini  10

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
radu Javne ustanove vatrogasne postrojbe 
Virovitica za razdoblje od 01.01.2007. 
godine do 31.12.2007. godine  10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradske tržnice Virovitica u 2007. 
godini  10

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o radu udruga Grada Virovitice u 2007. 
godini 10

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o stanju ovisnosti u 2007. g. za područje 
Virovitice 16

Zaključak o odobravanju Programa 
rada Gradskog savjeta mladih Grada 
Virovitice 16

AKTI GRADSKOG 
POGLAVARSTVA

ODLUKE
Odluka o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u prvom 
tromjesečju 2008. godine 1

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog 
projekta 1

Odluka o objavi prikupljanja ponuda za 
komunalne djelatnosti koje će se obavljati 
na temelju pisanog Ugovora u gradu 
Virovitici 1

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu javnog natječaja za održavanje 
i uređivanje  nerazvrstanih cesta, 
nogostupa, kanala i mostova 1

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu prikupljanja pismenih ponuda 
za održavanje javne rasvjete. 1

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu prikupljanja pismenih ponuda 
za održavanje prometne signalizacije – 
horizontalne i vertikalne  1

Odluka o visini sredstava za vijeća 
mjesnih odbora za 2008. godinu  1

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 raspisivanju javnog natječaja 
za osnivanje prava građenja  3
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Odluka o nastavku provedbe Programa 

međugeneracijske solidarnosti „Dnevni 
boravak i pomoć u kući starijim osobama“ 
 4

Odluka o preraspodjeli sredstava 
planiranih u Proračunu Grada Virovitice 
za 2008. godinu  4

Odluka o troškovima blokiranja, 
premještanja i čuvanja vozila 4

Odluka o sufinanciranju uređenja 
pročelja građevina  4

Odluka o odobravanju isplate 
jednokratne pomoći  4

Odluka o dopuni Plana rasporeda 
prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u 
Virovitici  4

Odluka o uvjetima, kriterijima i 
postupku za kupnju stanova iz Programa 
društveno poticajne stanogradnje 5

Odluka o dopuni Odluke o načinu 
obavljanja prijevoza putnika u javnom 
prometu na području Grada Virovitice 5

Odluka o određivanju početne cijene 
mjesečne zakupnine prodajnih mjesta na 
Gradskoj tržnici  6

Odluka o izmjeni i dopuni Plana 
rasporeda prodajnih mjesta na Gradskoj 
tržnici u Virovitici  6

Odluka o radnom vremenu Gradske 
tržnice  6

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za prodaju građevinskih parcela u 
Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice  6

Odluka o nastavku provedbe Programa 
međugeneracijske solidarnosti „Dnevni 
boravak i pomoć u kući starijim osobama“  
 6

Odluka o upućivanju Poziva za 
prikupljanje ponuda za komunalnu 
djelatnost koja će se obavljati na temelju 
pisanog ugovora u Gradu Virovitici  7

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu prikupljanja pisanih ponuda 
za obavljanje higijeničarske službe za 
potrebe Grada Virovitice u 2008. godini  7

Odluka o dopuni Odluke o korištenju 
prostorija i inventara u domovima mjesnih 
odbora 7

Odluka o prihvaćanju Dodatka III 
Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u 
Gradskoj upravi Grada Virovitice 7

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, 
kriterijima i postupku za kupnju stanova 
iz Programa društveno poticajne 
stanogradnje  7

Odluka o prihvaćanju darovanja 
nekretnina Osnovne škole Vladimir Nazor  8

Odluka o utvrđivanju interesa za 
izgradnju građevina prema provedbenom 
Programu društveno  poticane 
stanogradnje  8

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva za 2008. godinu  8

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju 
službenika za informiranje  9

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, 
kriterijima i postupku za kupnju stanova 
iz Programa društveno poticajne 
stanogradnje  9

Odluka o naknadi štete uzrokovane 
obilnom kišom  10

Odluka o davanju na korištenje 
zemljišta Aeroklubu Virovitica  10

Odluka o povjeravanju organizacije 
Dana grada Turističkoj zajednici Grada 
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Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu prikupljanja pismenih ponuda 
za održavanje prometne signalizacije – 
horizontalne i vertikalne 16

Odluka o otpisu potraživanja poreza na 
reklame  16

Odluka o davanju na korištenje 
poslovnog prostora Državnom arhivu u 
Virovitici  16

Odluka o povjeravanju organizacije 
manifestacije „Prosinac u gradu 2008“ 
Turističkoj zajednici Grada Virovitice  16

Odluka o odobrenju naziva Grada 
Virovitice Centru za hagioterapiju  17

Odluka o odobrenju uporabe naziva 
Grada Virovitice Auto-moto karting klubu 
COBRA  17

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju 
cijene građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Zapad I i Zapad II. 17

Odluka o utvrđivanju početne cijene 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 
zoni Sjever  17

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
radnom vremenu prodavaonica i drugih 
oblika trgovine na malo na području 
Grada Virovitice 17

Odluka o odobrenju uporabe naziva 
Grada Virovitice tvrtki SVETOIVANEC 
d.o.o.  17

PLANOVI I PROGRAMI
Plan rashoda za materijal, dijelove i 

usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
u osnovnom školstvu u prvom tromjesečju 
2008. godine  1

Virovitice 11

Odluka o utrošku sredstava pomoći 
Državnog proračuna dodijeljenih putem 
Virovitičko-podravske županije za 2008. 
godinu 11

Odluka o produženju radnog vremena 
za ugostiteljske objekte na području 
Grada Virovitice u dane obilježavanja 
Dana grada Virovitice  11

Odluka o radnom vremenu prodavaonica 
i drugih oblika trgovine na malo na 
području Grada Virovitice  12

Odluka o odobrenju uporabe naziva 
Grada Virovitice udruzi Brass Quintet  13

Odluka o sudjelovanju investitora u 
gradnji javnih parkirališta  15

Odluka o odobrenju uporabe naziva 
Grada Virovitice Aeromodelarskom klubu 
 15

Odluka o odobrenju uporabe logotipa 
Grada Virovitice Košarkaškom klubu 
„Virovitica“ 16

Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za 
gospodarsko korištenje Palače Pejačević  16

Odluka o utvrđivanju cijene 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 
zoni Zapad I i Zapad II  16

Odluka o objavi prikupljanja ponuda za 
komunalne djelatnosti koje će se obavljati 
na temelju pisanog ugovora u gradu 
Virovitici  16

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu javnog natječaja za održavanje 
i uređivanje  nerazvrstanih cesta, 
nogostupa, kanala i mostova  16

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu prikupljanja pismenih ponuda 
za održavanje javne rasvjete 16
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Plan rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu prvom tromjesečju 2008. godine  1

Plan javne nabave za 2008. godinu  5

Program javnih radova za područje 
grada Virovitice za 2008. godinu  6

Plan rashoda za materijal, dijelove i 
usluge tekućeg investicijskog održavanja 
u osnovnim školama u 2008. godini 8

Plan rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu za 2008. godinu  8

Dopuna Programa javnih radova za 
područje grada Virovitice za 2008. godinu  8

Program javnih radova za područje 
grada Virovitice za period od lipnja do 
studenoga 2008. godine  8

Plan operativne provedbe Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2008. godini na području 
Grada Virovitice  8

Izmjene i dopune Plana nabave za 
2008. godinu  10

Dopuna Programa javnih radova za 
područje grada Virovitice za 2008. godinu 
 11

Dopuna Programa javnih radova za 
područje grada Virovitice za period od 
lipnja do studenog 2008. godine. 11

Dopuna Programa javnih radova za 
područje grada Virovitice za 2008. godinu 
 12

Dopuna Programa javnih radova za 
područje grada Virovitice za period od 
lipnja do studenog 2008. godine 12

Dopuna Plana nabave za 2008. godinu 
 13

Plan rasporeda prodajnih mjesta na 
Gradskoj tržnici u Virovitici 17

Izmjene i dopune Plana javne nabave 
za 2008. godinu  18

POSLOVNIK
Poslovnik Gradskog poglavarstva 

Grada Virovitice 3

PRAVILNICI
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika 

o unutarnjem redu Tajništva Grada 
Virovitice  1

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti  1

Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i gradnju  3

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika 
o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika  9

Pravilnik o zaštiti arhivskog i 
registraturnog gradiva  10

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem redu Ureda gradonačelnika  12

RJEŠENJA
Rješenje o odobravanju financijske 

potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 
2008. godinu udrugama čija je djelatnost 
od interesa za Grad Viroviticu  4

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
zapovjednika Javne ustanove Vatrogasne 
postrojbe Virovitica  8

Rješenje o osnivanju Savjeta potrošača 
javnih usluga  9
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Rješenje o osnivanju i imenovanju 
Savjeta za građansku prevenciju  9

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Povjerenstva za raspolaganje 
nekretninama Grada Virovitice  9

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Povjerenstva za prostorno uređenje 
Grada Virovitice  9

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Povjerenstva za uređenje 
prometa u Gradu Virovitici  9

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Komisije za davanje stanova 
u najam 9

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Komisije za koordinaciju 
izrade i provedbe projekta obnove 
Gradskog parka u Virovitici 9

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje 
udruga od interesa za Grad Viroviticu  10

Rješenje o imenovanju članova 
Skupštine Gradskog društva Crvenog 
križa Virovitica 12

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Komisije za stipendiranje 
studenata 16

ZAKLJUČCI
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

stručnom nadzoru sistematske preventivne 
deratizacije za grad Viroviticu u 2007. 
godini  3

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Obrta „Koren“ za 2007. godinu  8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Ovlaštene dimnjačarske službe „Dim“ za 
2007. godinu  8

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o stručnom nadzoru proljetnog dijela 
sistematske preventivne deratizacije za 
grad Viroviticu u 2008. godini  15

Zaključak o prihvaćanju Završnog 
izvješća pripadnika Prometne jedinice 
mladeži  17

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o stručnom nadzoru jesenskog dijela 
sistematske preventivne deratizacije za 
grad Viroviticu u 2008. godini 17

OSTALI AKTI
Kolektivni ugovor za zaposlenike u 

ustanovama kulture Grada Virovitice  4

Poslovnik Gradskog savjeta mladih 
Grada Virovitice  4

Ispravak Izmjena i dopuna Plana 
nabave za 2007. godinu  4

Ispravak Dopuna Plana nabave za 
2007. godinu  4

Izmjene i dopune Tržnog reda  6

Cjenik usluga na Gradskoj tržnici  6

Ispravak Cjenika usluga na Gradskoj 
tržnici  7

Dodatak III Kolektivnom ugovoru za 
zaposlenike u Gradskoj upravi Grada 
Virovitice  7

Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Grada Virovitice (pročišćeni 
tekst) 13

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem redu Ureda gradonačelnika  15

Financijski plan Vijeća srpske 
nacionalne manjine Grada Virovitice za 
2009. godinu 17
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Izjava o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću PLIN VTC  18

Izjava o izmjeni i dopuni Izjave 
o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću Poslovni park Virovitica 18

Analiza stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Virovitice 
u 2008. godini  18

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja u 2009. godini  18

Izvješće o stanju u prostoru Grada 
Virovitice za razdoblje 2004-2008. godine 18

Odluka o osnivanu društva s 
ograničenom odgovornošću Poslovni park 
Virovitica – pročišćeni tekst. 18

Izjava o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću Poslovni park 
Virovitica – pročišćeni tekst 18
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Službeni vjesnik Grada Virovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
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