
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
SLUŽBENI  VJESNIK

K A Z A L O ZA 2009. g.
Naziv:  Broj:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
ODLUKE

Odluka o podjeli trgovačkog društva 
VIRKOM d.o.o. Virovitica 2

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
društva s ograničenom odgovornošću 
PLIN VTC 2

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o određivanju granice udaljenosti 
od građevine namijenjene zbrinjavanju 
otpada  2

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom redu 2

Odluka o izmjenama Odluke o zakupu 
zemljišta za postavu montažnih građevina, 
pokretnih radnji, naprava i deponija te 
održavanje skupova 2

Odluka o izmjenama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Virovitice 2

Odluka o izmjenama Odluke o mjesnoj 
samoupravi 2

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
Prometne jedinice mladeži Grada 
Virovitice 2

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova za zapadnu zonu 
grada 2

Odluka o ukidanju Odluke o 
povjeravanju komunalnih poslova 
higijeničarske 

Godina XVI

službe za potrebe grada Virovitice 2

Odluka o izmjeni Odluke o preuzimanju 
športskih objekata u društvenom vlasništvu 
na području Grada Virovitice u vlasništvo 
Grada Virovitice 4

Odluka o proširenju djelatnosti Virkoma 
d.o.o. Virovitica 4

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Južni blok“ 4

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Športsko-
rekreacijskog centra VeGeŠKa u Virovitici 4

Odluka o provođenju programa 
srednjoškolskog glazbenog obrazovanja 4

Odluka o izmjenama Odluke o 
komunalnom doprinosu 4

Odluka o izmjenama Odluke o 
mjerilima, postupku i načinu određivanja 
naknade jedinicama lokalne samouprave 
i nositelju stvarnih prava na građevini 
namijenjenoj zbrinjavanju otpada 4

Odluka o izmjenama Odluke o obveznoj 
deratizaciji na području Grada Virovitice  4

Odluka o izmjeni Odluke o mjesnoj 
samoupravi 4

Odluka o izmjeni Odluke o zakupu 
zemljišta za postavu montažnih građevina, 
pokretnih radnji, naprava i deponija te 
održavanje skupova 4

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
Prometne jedinice mladeži Grada 
Virovitice 4
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Odluka o odobrenju uporabe grba 

Grada Virovitice obrtu Online 4

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu 
upravnih tijela Grada Virovitice 5

Odluka o izmjenama Odluke o načinu 
obavljanja prijevoza pokojnika na 
području Grada Virovitice 5

Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i 
dopuna Generalnog urbanističkog plana 
Virovitice 7

Odluka o raspodjeli rezultata za 2008. 
godinu  10

Odluka o dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Virovitice 
za 2009. godinu 10

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu 10

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora 
o osnivanju društva s ograničenom  
odgovornošću PLIN VTC d.o.o. Virovitica  10

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju 
popisa trgovačkih društava od posebnog 
interesa 10

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o ustrojstvu upravnih tijela Grada 
Virovitice 10

Odluka o agrotehničkim mjerama 
i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina  10

Odluka o donošenju Plana zaštite 
od požara i tehnoloških eksplozija za 
područje Grada Virovitice 10

Odluka o naknadama troškova 
vijećnicima, zamjenicima gradonačelnika 
Grada Virovitice i članovima radnih  
tijela 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 davanju prethodne suglasnosti 
na Izmjene i dopune Statuta Osnovne  
škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica 10

Odluka o raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Grada Virovitice 13

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih 
objekata na području Grada Virovitice 13

Odluka o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju 
koncesije u Gradu Virovitici 13

Odluka o dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima od lokalnog 
značenja u Gradu Virovitici  13

Odluka o organizaciji i naplati 
parkiranja u Gradu Virovitici  13

Odluka o izmjenama  Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora u 
Gradu Virovitici 13

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom doprinosu 13

Odluka o produženju ugovora za zakup 
poljoprivrednog zemljišta na području 
grada Virovitice za sjetvenu 2009/2010. 
godinu  13

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju Osnovne glazbene 
škole Jan Vlašimsky 13

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Statutarnu Odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Osnovne glazbene 
škole Jan Vlašimsky Virovitica 13
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Odluka o prihvaćanju financiranja 

investicija iz sredstava kredita 14

Odluka o zaduživanju 14

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna grada 
Virovitice za 2009. godinu 14

Ispravak Odluke o organizaciji i naplati 
parkiranja u Gradu Virovitici 16

Odluka o uvođenju riznice Grada 
Virovitice 17

Odluka o postupku integriranog 
poslovanja trgovačkih društava u 
vlasništvu grada Virovitice 17

Odluka o izmjenama Odluke o 
zaduživanju 17

Odluka o izmjenama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Virovitice 
za 2009. godinu 17

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
Javne ustanove Vatrogasne postrojbe 
Virovitica 17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na prijedlog Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Virovitice 17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na prijedlog Statuta Gradskog muzeja 
Virovitica 17

Odluka o objavljivanju javnog poziva 
za izbor članova Gradskog savjeta mladih 
Grada Virovitice 17

Odluka o ukidanju statusa javnog 
dobra na nekretnini čk.br. 906/4 Ulica 
Stanka Vraza sa 16 čhv upisanoj u zk.ul.
br. 11919 k.o. Virovitica 17

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja 
i uređivanja nerazvrstanih cesta, 
nogostupa, kanala i mostova  17

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja čistoće 
javnih površina od snijega i leda u zimskim 
uvjetima 17

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja prometne 
signalizacije – horizontalne i vertikalne na 
području Grada Virovitice i prigradskih 
naselja u 2010 17

Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za davanje koncesije za 
obavljanje prijevoza putnika u javnom 
prometu na području grada Virovitice 17

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova održavanja javne 
rasvjete na  području grada Virovitice u 
2010. godini 17

Odluka o izboru osobe za obavljanje 
komunalnih poslova obavljanja radova na 

montaži i demontaži dekorativne 
rasvjete u Virovitici 17

Odluka o zakupu poslovnog prostora 18

Odluka o autotaksi prijevozu na 
području Grada Virovitice 18

Odluka o izmjeni Odluke o visini 
spomeničke rente 18

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Grada Virovitice 18

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o obvezatnom korištenju 
komunalne usluge održavanja čistoće u 
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada 18

Odluka o načinu obračuna troškova 
gospodarenja komunalnim otpadom 
iz kućanstava  na području Grada  
Virovitice 18

Odluka o izradi Izmjena i dopuna 
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Generalnog urbanističkog plana 
Virovitica 18

Odluka o izradi Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Športsko-
Rereacijskog Centra VeGeŠKa u Virovitici
 18

Odluka o prihvaćanju Povelje o 
suradnji i uspostavi partnerskih odnosa 
između Grada Virovitice i predstavnika 
nevladinog, neprofitnog sektora 18

Odluka o prihvaćanju Ugovora o 
istupanju i prijenosu dijelova poslovnog 
udjela i Odluke o smanjenju temeljnog 
kapitala i promjeni društvenog ugovora 
Razvojne agencije Sjever – DAN 18

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Virovitice za 2010. godinu 19

PLANOVI I PROGRAMI
Izmjena i dopuna Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2008. godinu 2

Izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu 10

Izmjena Programa javnih potreba 
u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 
2009. godinu 10

Plan rasporeda kioska na području 
Grada Virovitice 13

Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu 14

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Virovitice 
u 2009. godini 14

Izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu 14

Izmjene Programa javnih potreba u 

športu Grada Virovitice za 2009. godinu 14

Program rada Gradskog vijeća Grada 
Virovitice za 2010. godinu 18

Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu 19

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture grada Virovitice 
u 2009. godini 19

Izmjene Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2009. godinu 19

Izmjene Programa javnih potreba u 
športu Grada Virovitice za 2009. godinu 19

Izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu 19

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

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture grada Virovitice 
za 2010. godinu 19

Program održavanja komunalne 
infrastrukture grada Virovitice u 2010. 
godini 19

Program utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2010. godinu 19

Program utroška sredstava ostvarenih 
od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake za 2010. godinu  19

Program javnih potreba u športu Grada 
Virovitice za 2010. godinu 19

Program javnih potreba u kulturi 
Grada Virovitice za 2010. godinu 19

Program javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu 19
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PRAVILNICI
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada 
Virovitice 2

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 
stipendiranju studenata Grada Virovitice 17

PRORAČUN
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Virovitice za 2008. g. 10

Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Virovitice za 2009. godinu 10

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Virovitice za 2009. 
godinu  14

Izmjene i dopune Proračuna  Grada 
Virovitice za 2009. godinu 14

Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Virovitice za 2009. g. 19

Proračun Grada Virovitice za 2010. 
godinu  19

RJEŠENJA
Rješenje o razrješenju člana Nadzornog 

odbora PLIN VTC d.o.o. Virovitica 2

Rješenje o imenovanju članova 
Mandatnog povjerenstva 9

Rješenje o imenovanju članova 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 imenovanju članova Odbora 
za statutarno-pravna pitanja 9

Rješenje o imenovanju članova Odbora 
za komunalni sustav 9

Rješenje o imenovanju članova Odbora 
za društvene djelatnosti 9

Rješenje o imenovanju članova Odbora 
za financije i proračun 9

Rješenje o imenovanju članova Odbora 
za dodjelu javnih priznanja  9

Rješenje o imenovanju članova 
Povjerenstva za popis birača 9

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Nadzornog odbora Flora VTC 
d.o.o. Virovitica 10

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Nadzornog odbora Virkoma 
d.o.o. Virovitica 10

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Nadzornog odbora PLIN VTC 
d.o.o. Virovitica 10

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

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

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora Osnovne škole 
Ivane Brlić-Mažuranić 10

Rješenje o imenovanju članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Virovitice 13

Rješenje o imenovanju članova Stožera 
zaštite i spašavanja Grada Virovitice 13

Rješenje o razrješenju članova 
Povjerenstva za raspolaganje 
nekretninama Grada Virovitice 17

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
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raspolaganje nekretninama 17

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Upravnog vijeća Regionalne 
energetske agencije Sjever (REA) Sjever 17

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice 
i čitaonice Virovitica  17

Rješenje o imenovanju vršitelja 
dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja 
Virovitica 18

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Školskog odbora Osnovne škole 
Virovitica 18

STATUT I POSLOVNIK
Statut Grada Virovitice 5

Poslovnik Gradskog vijeća Grada 
Virovitice 5

Ispravak Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Virovitice 7

Ispravak Statuta Grada Virovitice 13

Ispravak Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Virovitice 15

ZAKLJUČCI
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2008. 
godini 2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o izvršenju Programa održavanja 
komunalne  infrastrukture Grada 
Virovitice u 2008. godini 2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2008. godinu 2

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o provođenju Programa socijalne skrbi u 
2008. godini 2

Zaključak o primanju na znanje 
Izvješća Mandatnog povjerenstva 2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradskog poglavarstva Grada 
Virovitice za 2008. godinu 4

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
radu i izvršenim aktivnostima na području 
Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2008. 
godinu  4

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Virovitice za 2008. 
godinu  4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
Grad Viroviticu u 2008. godini 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Dječjeg vrtića Cvrčak za 2008. 
godinu 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradskog muzeja Virovitica za 2008. 
godinu  4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog 
društva Crvenog križa Virovitica za 2008. 
godinu  4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja grada Virovitice  10

Zaključak o prihvaćanju Socijalne 
karte Grada Virovitice 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
FLORA VTC d.o.o. o poslovanju Društva 
za 2008. godinu 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
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Virkoma d.o.o. Virovitica o financijskoj 
učinkovitosti  poslovanja za 2008. godinu 10

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o gospodarstvu grada Virovitice za 2008.
godinu 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o poslovanju Razvojne agencije 
Sjever – DAN d.o.o. od 01.01. do  
31. 12. 2008. g. 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
djelovanju Športske zajednice Grada 
Virovitice za 2008. godinu 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Kazališta Virovitica za 2008. godinu  10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 
2008. godini  10

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
štetama na poljoprivrednim usjevima od 
elementarnih nepogoda u 2008. godini 10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
stanju sigurnosti na području Grada 
Virovitice za 2008. godinu 13

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o 
radu Centra za socijalnu skrb Virovitica 
za 2008. g. 13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na 
području Grada Virovitice 2008. godinu 13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Turističke zajednice grada Virovitice 
za 2008. godinu 13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove Vatrogasne postrojbe 
Virovitice za razdoblje od 01.01.2008. 
godine do 31.12.2008.godine 13

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
provođenju Odluke o komunalnom redu na 

području Grada Virovitice u 2008. g 13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu i financijskom poslovanju Opće 
bolnice Virovitica za 2008.g 17

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Doma zdravlja Virovitičko-podravske 
županije za 2008.g 17

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o stanju ovisnosti u 2008. g. za područje 
Virovitice 17

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o 
mjerenju koncentracije peludi alergogenih 
biljaka u vanjskoj atmosferi na području 
grada Virovitice i okolice u 2009. godini 17

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradskog savjeta mladih Grada 
Virovitice 17

AKTI GRADSKOG 
POGLAVARSTVA/

GRADONAČELNIKA

ODLUKE
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke 

o radnom vremenu obrta Pekare „LIPA“ 
Ljudevita Gaja 30, u Virovitici 1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva za 2009. godinu  1

Odluka o visini sredstava za vijeća 
mjesnih odbora za 2009. godinu 1

Odluka o odobrenju uporabe naziva 
Grada Virovitice Udruzi kase uzajamne 
pomoći Gimnazije Petra Preradovića 
Virovitica 1

Odluka o odobrenju uporabe naziva i 
logotipa Grada Virovitice obrtu „Online“  1
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školstva za 2009. godinu  7

Odluka o rušenju skupine stabala na 
Trgu k. Tomislava 7

Odluka o rušenju devet stabala lipa na 
parkiralištu ispred bolnice u Gajevoj ulici 7

Odluka o rušenju stabala breza u ulici 
30. svibnja u Milanovcu 7

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju 
službenika za informiranje 9

Odluka o izmjenama Odluke o 
namjenskoj uporabi prikupljenih sredstava 
iz cijene komunalne usluge Virkoma  
d.o.o. 10

Odluka o izmjenama Odluke o 
namjenskoj uporabi prikupljenih 
sredstava iz cijene komunalne usluge 
Flora VTC d.o.o. 10

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

Odluka o povjeravanju organizacije 
Dana grada Turističkoj zajednici Grada 
Virovitice 11

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, 
kriterijima i postupku za kupnju stanova 
iz Programa društveno poticane 
stanogradnje 11

Odluka o rasporedu sredstava za rad 
političkih stranaka  12

Odluka o zaključivanju Sporazuma o 
sufinanciranju prijevoza učenika srednjih 
škola s prebivalištem na području Grada 
Virovitice 13

Odluka o objavi prikupljanja ponuda 
za komunalne djelatnosti koje će se 
obavljati na temelju pisanog ugovora u 
gradu Virovitici 15

Odluka o nastavku provedbe Programa 
međugeneracijske solidarnosti „Dnevni 
boravak i pomoć u kući starijim osobama“ 2

Odluka o utvrđivanju kriterija za 
određivanje projekata udruga od interesa 
za Grad  Viroviticu i njihovom financiranju 
iz proračuna grada 2

Odluka o visini naknade za prijenos 
prava vlasništva zemljišta i opremanja 
komunalnom infrastrukturom sa 
pripadajućim troškovima za izgradnju 
stambene građevine iz Programa 
društveno poticane stanogradnje 3

Odluka o prihvaćanju prijenosa 
nekretnina u vlasništvu Virovitičko-
podravske županije na Grad Viroviticu 4

Odluka o dopuni Odluke o visini 
naknade za korištenje prostora za 
smještaj telefonskih centrala u društvenim 
domovima mjesnih odbora na području 
Grada Virovitice 4

Odluka o rušenju pet stabala jablana u 
ulici M. Gupca odvojak prema šećerani 4

Odluka o rušenju pet stabala breza i 
jednog stabla bora u ulici T. Masaryka 4

Odluka o isplati jednokratne pomoći 
povodom uskršnjih blagdana 4

Odluka o izmjenama Odluke o 
utvrđivanju kriterija za određivanje 
projekata udruga od interesa za Grad 
Viroviticu i njihovom financiranju iz 
Proračuna Grada 4

Odluka o utrošku sredstava pomoći 
Državnog proračuna dodijeljenih putem 
Virovitičko-podravske županije za 2009. 
godinu 4

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog 
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta 
u Poduzetničkoj zoni III 15

Odluka o prodaji proizvoda i roba na 
štandovima izvan Gradske tržnice 17

Odluka o prihvaćanju Aneksa 
Kolektivnom ugovoru za djelatnost 
predškolskog odgoja i obrazovanja 
Hrvatske za Grad Viroviticu za 2010. 
godinu  17

Odluka o načinu obavljanja prijevoza 
putnika u javnom prometu na području 
grada Virovitice 18

Odluka o produženju radnog vremena 
za ugostiteljske objekte na području Grada 
Virovitice u dane božićnih i novogodišnjih 
blagdana 18

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na prijedlog Cjenika usluga na Gradskoj 
tržnici 18

PLANOVI I PROGRAMI
Plan javne nabave za 2009.g. 1

Plan rashoda za materijal, dijelove i 
usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
u osnovnim školama u 2009. godini 1

Plan rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu za 2009. godinu 1

Ispravak Plana javne nabave za 2008. 
godinu  2

Plan prijma u službu za upravna tijela 
Grada Virovitice u 2009. godini 3

Izmjene i dopune Plana nabave za 
2009. godinu 4

Plan rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu za 2009. godinu 7

Plan rashoda za materijal, dijelove i 
usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
u osnovnim školama u 2009. godini 7

Program javnih radova za područje 
Grada Virovitice za 2009. godinu 9

Izmjene i dopune Plana nabave za 
2009. godinu 9

Program javnih radova za područje 
grada Virovitice za razdoblje od srpnja do 
studenoga 2009. godine 11

Izmjene i dopune Plana nabave za 
2009. godinu 13

Dopune Plana nabave za 2009. godinu  15

Dopune Plana nabave za 2009. godinu  5 

Izmjene Programa javnih radova za 
područje grada Virovitice za razdoblje od 
srpnja do studenoga 2009. godine 18

Izmjene i dopune Plana nabave za 
2009. godinu 18

POSLOVNIK
Poslovnik o radu Gradonačelnika 

Grada Virovitice 8

PRAVILNICI
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 

unutarnjem redu Upravnog odjela za 
komunalne poslove i graditeljstvo 7

Pravilnik o dopuni Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za 
gospodarstvo i razvoj 7

Pravilnik o dopuni Pravilnika o 
unutarnjem redu Ureda gradonačelnika 9
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Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za imovinske i pravne poslove 11

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za 
komunalne poslove i graditeljstvo 12

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem redu Službe za financije 12

Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za gospodarstvo i razvoj 12

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti  16

RJEŠENJA
Rješenje o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata 
udruga za financijsku potporu iz 
Proračuna Grada 2

Rješenje o imenovanju člana 
Koordinacijskog tijela za provedbu mjera 
nacionalnog plana aktivnosti za prava i 
interese djece 
 3

Rješenje o imenovanju vršitelja 
dužnosti zapovjednika Javne ustanove 
Vatrogasne postrojbe Virovitica 4

Rješenje o odobravanju financijske 
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 
2009. godinu udrugama čiji su projekti od 
interesa za Grad Viroviticu 7

Rješenje o potvrdi imenovanja za 
zapovjednika vatrogasnim postrojbi 
Vatrogasne zajednice grada Virovitice 12

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu prikupljanja pisanih ponuda i 
provedbu javnog natječaja za komunalne 
djelatnosti koje se mogu obavljati na 
temelju 

pisanog ugovora u Gradu Virovitici 15

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Upravnog vijeća Javne ustanove 
Vatrogasne postrojbe Virovitica 15

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu kulturno-zabavne manifestacije 
„Prosinac u gradu“ 17

ZAKLJUČCI
Zaključak o izgradnji posebne kazete 

za odlaganje građevinskog otpada  1

Zaključak o utvrđivanju prijedloga 
izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja „Južni blok“ u Virovitici (Sl. 
vjesnik grada Virovitice“ br. 3/98, 2/08) i 
upućivanju istog na javnu  raspravu 1

Zaključak o prihvaćanju Pisma 
namjere o suradnji na projektu „Sustavno 
gospodarenje energijom u gradovima i 
županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ 2

Zaključak o utvrđivanju prijedloga 
izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja „Športsko-rekreacijskog centra 
VeGeŠKa“ (Sl. vjesnik Grada Virovitice 
br. 2/97.) i upućivanju istog na javnu 
raspravu 3

Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Virovitica 4

Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni 
blok“ 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
javnoj raspravi o prijedlogu izmjena 
i dopuna Detaljnog plana uređenja 
Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa 
u Virovitici 4

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
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radu Gradske tržnice Grada Virovitice za 
2008. godinu 13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o stručnom nadzoru proljetnog dijela 
sistematske preventivne deratizacije za 
Viroviticu za 2009. godinu 15

Zaključak o utvrđivanju prijedloga 
urbanističkog plana uređenja „Poslovna 
zona Zapad I“  i upućivanju istog na javnu 
raspravu 17

Zaključak o utvrđivanju prijedloga 
urbanističkog plana uređenja „Poslovna 
zona Zapad II“  i upućivanju istog na 
javnu raspravu 17

Zaključak o prihvaćanju Završnog 
izvješća o radu pripadnika prometne 
jedinice mladeži grada Virovitice za 2009. 
godinu 
 18

Zaključak o davanju prethodne 
suglasnosti Flori VTC d.o.o. Virovitica na 
promjenu cijene komunalne usluge odvoza 
komunalnog otpada 20

OSTALO
Izjava o politici energetske učinkovitosti 

i zaštiti okoliša 2

Rješenje o rezultatima glasovanja za 
izbor gradonačelnika Grada Virovitice 6

Rješenje o rezultatima glasovanja za 
članove Gradskog vijeća Grada Virovitice 6

Izvješće Mandatnog povjerenstva 9

Izjava o izmjeni i dopuni Izjave o 
usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu 10

Odluka o usklađenju JKP FLORA VTC 
s Zakonom o komunalnom gospodarstvu – 
pročišćeni tekst 10

Izjava o usklađenju JKP FLORA VTC s 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu – 
pročišćeni tekst 10

Završno izvješće o izborima i 
visini sredstava utrošenim za izbornu 
 promidžbu 10

Ispravak Završnog izvješća o izborima 
i visini sredstava utrošenim za izbornu 
promidžbu 11

Prijedlog Mreže osnovnih škola na 
području grada Virovitice 13

Mišljenje na nacrt konačnog prijedloga 
izmjena i dopuna prostornog plana 
Virovitičko-podravske županije 13

Tržni red 15

Cjenik parkirnih karata na javnim 
parkiralištima u Gradu Virovitici 16

Aneks Kolektivnom ugovoru za 
djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja Hrvatske za Grad Viroviticu 17

Analiza stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Virovitice 
u 2009. godini 18

Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja u 2010.  
godini 18

Cjenik usluga na Gradskoj tržnici 18

Cjenik usluge odvoza komunalnog 
otpada u gradu Virovitici 20
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