SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

Godina XVI
Naziv: 

K A Z A L O ZA 2010. g.
Broj:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
ODLUKE

Odluka o prodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni III grada Virovitice
2
Odluka o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja središta
Virovitice
2
Odluka o visini dopuštenog prekoračenja
po objedinjenom obračunskom vođenju
poslovnog računa kod Zagrebačke banke
d.d. Zagreb
2
Odluka o izmjenama Odluke o
određivanju granica područja naselja
Grada Virovitice
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Virovitica
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Čemernica
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Golo Brdo
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Jasenaš
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Korija
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Milanovac
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Podgorje
3

Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Rezovac
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Rezovačke
Krčevine
3
Odluka o određivanju naziva ulica i
trgova na području naselja Sveti Đurađ 3
Odluka o područjima mjesnih odbora
na području Grada Virovitice
3
Odluka o izmjenama Odluke o pravilima
za izbor vijeća mjesnih odbora
3
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o autotaksi prijevozu na području
Grada Virovitice
3
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
zakupu zemljišta za postavu montažnih
građevina, pokretnih radnji, naprava i
deponija te održavanje skupova
3
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima od
lokalnog značenja u Gradu Virovitici
3
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora u Gradu
Virovitici
3
Odluka o dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije u Gradu
Virovitici
3.
Odluka o darovanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni II
3
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Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Statutarnu Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Glazbene škole Jan
Vlašimsky Virovitica
3
Odluka o utrošku sredstava pomoći
Državnog proračuna dodijeljenih putem
Virovitičko-podravske županije za 2010.
godinu
4
Odluka o uređenju prometa na području
grada Virovitice
9
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
organizaciji i naplati parkiranja u Gradu
Virovitici
9
Odluka o pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika grada Virovitice9
Odluka o izmjenama Odluke o
naknadama
troškova
vijećnicima,
zamjenicima gradonačelnika Grada
Virovitice i članovima radnih tijela
9
Odluka o prodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni III
9
Odluka o darovanju zemljišta u
vlasništvu Grada Virovitice, Hrvatskoj
elektroprivredi d.d. za potrebe izgradnje
trafostanica u Poduzetničkoj zoni II i
Poduzetničkoj zoni III
9
Odluka o donošenju Urbanističkog
plana uređenja „Poslovna zona Zapad I“  9
Odluka o donošenju Urbanističkog
plana uređenja „Poslovna zona Zapad
II“ 
9
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja ŠportskoRekreacijskog Centra VeGeŠKa u
Virovitici
10
Odluka o utvrđivanju novčane naknade
za obavljanje djelatnosti distribucije plina

10

Izmjena Prijedloga Mreže osnovnih
škola na području grada Virovitice 
10
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Osnovne škole Mate
Lovraka Virovitica
10
Odluka
o
davanju
prethodne
suglasnosti na Statutarnu Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne
škole Virovitica
10
Odluka
o
davanju
prethodne
suglasnosti na Pravilnik o izmjenama
i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica
10
Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje higijeničarske
službe na području grada Virovitice i
upravljanje skloništem za životinje
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 izmjenama Odluke o
određivanju granica područja naselja
Grada Virovitice
13
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju
naziva ulica i trgova na području naselja
Virovitica
13
Odluka o izmjenama Odluke o visini
spomeničke rente
13
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
radnom vremenu ugostiteljskih objekata
na području Grada Virovitice
13
Odluka o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja središta
Virovitice
13

SLUŽBENI VJESNIK
Odluka o produženju ugovora za zakup
poljoprivrednog zemljišta na području
grada Virovitice za sjetvenu 2010/2011.
godinu
13
Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Grada Virovitice
13
Odluka o dopuni Odluke o prodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice 13
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Odluka o prodaji građevinskih parcela
(zemljišta) i objekata u Poduzetničkoj zoni
Antunovac
17
Odluka o sustavu glavne knjige riznice
te načinu vođenja jedinstvenog računa
riznice Grada Virovitice.
17
Odluka o izboru najpovoljnije ponude
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada virovitice
17

Odluka o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika Grada
Virovitice
13

Odluka
o
donošenju
Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara za područje grada
Virovitice
17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Statutarnu Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Ivane
Brlić-Mažuranić Virovitica
13

Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalnih poslova održavanja javih
površina u zimskim uvjetima na području
grada Virovitice za 2010/2011 sezonu
17

Odluka
o
davanju
prethodne
suglasnosti na Statutarnu Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne
škole Vladimir Nazor Virovitica
13

Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalnih
poslova
održavanja
i
uređivanja
nerazvrstanih
cesta,
nogostupa, kanala i mostova na području
grada Virovitice u 2011. godini
17

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Statutarnu Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 13
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica
13
Odluka o priključenju na komunalne
vodne građevine
17
Odluka o obračunu i naplati naknade
za razvoj
17
Odluka o povećanju temeljnog kapitala
i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću
17
Odluka o obavljanju djelatnosti javne
vodoopskrbe i javne odvodnje
17

Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalnih
poslova
održavanja
horizontalne i vertikalne prometne
signalizacije na području grada Virovitice
tijekom 2011. godine
17
Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalnih poslova održavanja javne
rasvjete na području grada Virovitice
tijekom 2011. godine 
Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalnih poslova obavljanja radova na
montaži i demontaži dekorativne rasvjete
u Virovitici
17
Odluka o mjerilima za financiranje
djelatnosti
predškolskog
odgoja
i
naobrazbe na području Grada Virovitice 17
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Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Statutarnu Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica
17
Odluka o davanju suglasnosti na Statut
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica 17
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Kazališta Virovitica
17
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju
Javne Vatrogasne postrojbe Grada
Virovitice
17
Odluka o davanju suglasnosti Javnoj
Vatrogasnoj postrojbi Grada Virovitice na
udruživanje u Zajednicu ustanova
17
Odluka o izmjenama Odluke o visini
dopuštenog prekoračenja po objedinjenom
obračunskom vođenju poslovnog računa
kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb 
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli
koncesije za distribuciju i opskrbu
prirodnim plinom, toplinskom energijom,
distribuciju i opskrbu vodom te odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda
17
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju
Poduzetničke zone Sjever
17
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju
Poduzetničke zone III
17
Odluka o ukidanju Odluke o prodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni III grada Virovitice 17
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2011. godinu
18

PLANOVI I PROGRAMI
Izmjena
i
dopuna
Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu
2
Ispravak Programa javnih potreba u
športu Grada Virovitice za 2010. godinu 2
Izmjena
i
dopuna
Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu
10
Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice
u 2010. godini
10
Izmjene Programa javnih potreba u
kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu 10
Plan mreže dječjih vrtića za podruje
Grada Virovitice
13
Program rada Gradskog vijeća Grada
Virovitice za 2011. godinu
17
Izmjene
i
dopune
Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. g
18
Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice
u 2010. g.
18
Izmjene i dopune Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa u 2010.
godini
18
Izmjena Programa utroška sredstava
ostvarenih
od
prodaje,
zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
i koncesije za ribnjake za 2010. godinu 18
Program utroška sredstava spomeničke
rente za 2010.g.
18
Izmjene Programa javnih potreba u
kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu 18
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Izmjene Programa javnih potreba u
športu Grada Virovitice za 2010. godinu 18

Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2010. g.
18

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu 

Proračun Grada Virovitice za 2011.
godinu
18

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture grada Virovitice u 2011.
godini
18
Plan gradnje komunalnih vodnih
građevina Grada Virovitice za 2011.
godinu
18
Program utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2011.godinu
18
Program utroška sredstava ostvarenih
od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
za ribnjake za 2011. godinu
18
Program utroška sredstava spomeničke
rente za 2011. godinu
18

POSLOVNIK
Poslovnik o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Virovitice
9

PRORAČUN
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Virovitice za 2009. godinu
4
Izmjene Proračuna Grada Virovitice za
2010. godinu
4

RJEŠENJE
Rješenje o imenovanju članova
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 2
Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Školskog odbora Glazbene škole
Jan Vlašimsky Virovitica
9
Rješenje o imenovanju
Kazališta Virovitica

ravnatelja

10

Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Školskog odbora Glazbene škole
Jan Vlašimsky Virovitica
10
Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Odbora za statutarno-pravna
pitanja
13
Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Upravnog vijeća Regionalne
energetske agencije Sjever (REA Sjever) 17
Rješenje o imenovanju vršitelja
dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja
Virovitica

17

ZAKLJUČCI
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2009.
godini
2

Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2010. godinu
10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o izvršenju Programa održavanja
komunalne
infrastrukture
Grada
Virovitice u 2009. godini
2

Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Virovitice za 2010.
godinu
13

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2009. godinu
2
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Zaključak o prihvaćanju Informacije
o provođenju programa socijalne skrbi u
2009. godini
2
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje srpanj-prosinac 2009. godine 3
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
radu i izvršenim aktivnostima na području
mjesnih odbora Grada Virovitice za 2009.
godinu
3
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za
2009. godinu
3
Zaključak o prihvaćanju Informacije
o radu i financijskom poslovanju Opće
bolnice Virovitica za 2009. godinu
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Doma zdravlja Virovitičko-podravske
županiju za 2009. godinu
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Flore VTC d.o.o. Virovitica za
2009. godinu 
9
Zaključak o prihvaćanju Financijskog
izvješća Plin VTC d.o.o. Virovitica za
2009. godinu
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
financijskoj učinkovitosti poslovanja
Virkoma d.o.o. za 2009. g
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Kazališta Virovitica za 2009. godinu  9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Gradskog muzeja Virovitica za 2009.
godinu
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u
2009.godini
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
djelovanju Športske zajednice i financijsko

izvješće Športske zajednice Grada
Virovitice za 2009. godinu
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Turističke zajednice Grada Virovitice
za 2009. godinu
9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Virovitica za 2009.
godinu
10
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o
radu Centra za socijalnu skrb Virovitica
za 2009. godinu
10
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja
o stanju sigurnosti na području Grada
Virovitice za 2009. godinu
10
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Razvojne agencije Sjever –
DAN d.o.o. od 01.01.do 31.12.2009. g. i
plan rada i prihoda za 2010. g.
10
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
financijskoj učinkovitosti poslovanja
Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2009.
g.
10
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Javne ustanove Vatrogasne postrojbe
Virovitica za razdoblje o d01.01.2009. do
31.12.2009. godine
10
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
gospodarstvu Grada Virovitice za 2009.
godinu
10
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Virovitice za 2009.
godinu
10
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
štetama na poljoprivrednim usjevima od
elementarnih nepogoda u 2009. godini 10
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
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provođenju Odluke o komunalnom redu na
području grada Virovitice u 2009. godini 10

iz Programa
stanogradnje

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
pravnom prometu nekretnina u vlasništvu
Grada Virovitice u 2009. godini
10

Odluka o utvrđivanju visine osnovice
za izračun plaća djelatnika u ustanovama
kulture Grada Virovitice
1

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom za
Grad Viroviticu u 2009. godini
10

Odluka o izmjenama Odluke o
utvrđivanju kriterija za određivanje
projekata udruga od interesa za Grad
Viroviticu i njihovom financiranju iz
Proračuna
2

Zaključak o primanju na znanje
Izvješća Mandatnog povjerenstva
13
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada
Virovitice za 2009. godinu
13
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje siječanj-lipanj 2010.g.
13
Zaključak o provođenju postupka
povećanja temeljnog kapitala trgovačkog
društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica
17
Zaključak o odobravanju Programa
rada Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice za 2011. g.
17
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
provođenju mjera socijalne karte Grada
Virovitice
17

društveno

poticane

1

Odluka o nastavku provedbe Programa
međugeneracijske solidarnosti „Dnevni
boravak i pomoć u kući starijim osobama“2
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2010. godinu 
2
Odluka
o
utvrđivanju
cijene
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni III
3
Odluka o vrijednosti jednog boda za
izračun početne visine zakupnine
3
Odluka o visini sredstava za vijeća
mjesnih odbora za 2010. godinu
3
Odluka o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice 5

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
stanju ovisnosti za područje Virovitice u
2009.g.
17

Odluka
o
utvrđivanju
cijene
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni II
6

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o
mjerenju koncentracije peludi alergogenih
biljaka u vanjskoj atmosferi na području
Grada Virovitice u 2010. godini
17

Odluka
o
utvrđivanju
cijene
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Antunovac
6

AKTI GRADONAČELNIKA
ODLUKE

Odluka o utvrđivanju početne cijene
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Sjever
10

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima,
kriterijima i postupku za kupnju stanova

Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada
Virovitice
9

Odluka o povjeravanju organizacije
Dana grada Turističkoj zajednici Grada
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11

Odluka o produženju radnog vremena
za ugostiteljske objekte na području
Grada Virovitice u dane obilježavanja
Dana grada Virovitice
11
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o produženju radnog vremena za
ugostiteljske objekte na području Grada
Virovitice u dane obilježavanja Dana
grada Virovitice
11
Odluka o objavi prikupljanja ponuda za
komunalne djelatnosti koje će se obavljati
na temelju pisanog ugovora u Gradu
Virovitici
12
Odluka o zaključivanju Ugovora o
sufinanciranju dijela troškova prijevoza
učenika srednjih škola s prebivalištem na
području Grada Virovitice
12
Odluka o prihvaćanu Kolektivnog
ugovora za zaposlenike u upravnim
tijelima Grada Virovitice
12
Odluka o objavi prikupljanja ponuda za
obavljanje radova na montaži i demontaži
dekorativne rasvjete u Virovitici
15
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
službenika za informiranje
17

PLANOVI I PROGRAMI
Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom
školstvu za 2010. godinu
2
Plan rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja
u osnovnim školama u 2010. godini
2
Plan javne nabave za 2010. godinu

2

Plan prijma u službu za upravna tijela
u Gradu Virovitici u 2010. godini
2
Ispravak Izmjena i dopuna Plana
nabave za 2009. godinu
2
Program javnih radova za područje
grada Virovitice za razdoblje od 06.
travnja do 06. kolovoza 2010. godine
6
Izmjene i dopune Programa javnih
radova za područje grada Virovitice za
razdoblje od 06. travnja do 06. kolovoza
2010. godinu
7
Izmjene i dopune Plana javne nabave
za 2010. godinu
7

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Cjenika usluga na Gradskoj
tržnici
17

Izmjene i dopune Programa javnih
radova za područje grada Virovitice za
razdoblje od 06. travnja do 06. kolovoza
2010. godinu 
7a

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju
novčane pomoći povodom rođenja djeteta 17

Izmjene i dopune Plana javne nabave
za 2010. godinu
7a

Odluka o prihvaćanju sporazuma
o osnivanju Lokalnog partnerstva
zazapošljavanje
Virovitičko-podravske
županije
17

Izmjene Plana prijma u službu za
upravna tijela u Gradu Virovitici u 2010.
godini
7a

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene
cjelodnevnog programa Dječjeg vrtića
„Cvrčak“ Virovitica
19

Izmjene i dopune Plana javne nabave
za 2010. godinu
10
Program javnih radova za područje
grada Virovitice za razdoblje od srpnja do
rujna 2010. godine
10
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Program javnih radova za područje
grada Virovitice za razdoblje od srpnja do
rujna 2010. godine
10
Odluka o prodaji proizvoda i roba na
štandovima izvan Gradske tržnice
10
Izmjene Plana javne nabave za 2010.
godinu
11
Izmjena plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i
dugotrajna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u osnovnom školstvu za 2010.
godinu
11
Dopune Plana javne nabave za 2010.
godinu
12

godinu

17

Izmjene i dopune Plana javne nabave
za 2010. godinu
19

PRAVILNICI
Pravilnik o dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
imovinske i pravne poslove
3
Pravilnik
unutarnjem
Virovitice

o izmjeni Pravilnika o
redu Tajništva Grada

6

Pravilnik o izmjeni i dopunu Pravilnika
o unutarnjem redu Službe za financije
7

Program stručnog osposobljavanja
za visoku stručnu spremu – diplomirani
pravnik
12

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika
o unutarnjem redu Upravnog odjela za
komunalne poslove i graditeljstvo
7

Program stručnog osposobljavanja za
visoku stručnu spremu – ekonomist
12

Pravilnik o izmjeni i dopunu Pravilnika
o unutarnjem redu Službe za financije
7a

Izmjene Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u
osnovnom školstvu za 2010. godinu
15

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
komunalne poslove i graditeljstvo
9

Izmjene Plana rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja u osnovnim školama u 2010.
godini 
15
Izmjene i dopune Plana javne nabave
za 2010. godinu
15
Program javnih radova za područje
grada Virovitice za razdoblje od studenog
2010.g. do travnja 2011.g.
16
Izmjena Programa javnih radova za
područje grada Virovitice za razdoblje od
rujna do prosinca 2010.g.
16
Dopune Plana javne nabave za 2010.
godinu
17
Dopune Plana javne nabave za 2010.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za društvene djelatnosti

16
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za prostorno uređenje i gradnju 16
Pravilnik
o
unutarnjem
redu
Upravnog odjela za komunalne poslove i
graditeljstvo
16
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za gospodarstvo i razvoj
16
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za imovinske i pravne poslove
16
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda
gradonačelnika
16
Pravilnik o unutarnjem redu Službe za
financije
16
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Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva 16

RJEŠENJA
Rješenje o razrješenju i imenovanju
članova Savjeta za građansku prevenciju 1

(Sl. vjesnik grada Virovitice br. 2/97, 4/09)
i upućivanju istog na javnu raspravu
7
Zaključak o prihvaćanju Završnog
izvješća o radu pripadnika prometne
jedinice mladeži grada Virovitice za 2010.
g.
17

Rješenje o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata
udruga za financijsku potporu iz
Proračuna Grada
2

AKTI GRADSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA

Rješenje o imenovanju Gradskog
izbornog povjerenstva Grada Virovitice 5

Obvezatne upute broj I redoslijed
izbornih radnji i tijek rokova
5

Rješenje o odobravanju financijske
potpore iz Proračuna Grada Virovitice
za 2010. g. udrugama čiji su projekti od
interesa za Grad Viroviticu
6

Obvezatne upute broj II o obrascima
za provođenje izbora za članove vijeća
mjesnih odbora Grada Virovitice
5

Rješenje o imenovanju vršitelja
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitica
6
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
12

ZAKLJUČCI
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvještaja
o
radu
Programa
međugeneracijske solidarnosti za 2009.
godinu „Dnevni boravak i pomoć u kući
starijim osobama“
1
Zaključak o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Korija
6
Zaključak o utvrđivanju prijedloga
izmjena i dopuna DPU „ŠRC VeGeŠKa“

Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Čemernica
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Golo Brdo
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Jasenaš
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Korija
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Milanovac
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Podgorje
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Rezovac
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
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Rezovačke Krčevine 

8

Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Sveti Đurađ
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Taborište
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Stjepan Radić
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Matije Gupca
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog
odbora Josipa Jurja Strossmayera 
8
Rješenje o rezultatima glasovanja za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora
Zbora narodne garde
8

OSTALO
Sporazum o visini osnovice za izračun
plaća djelatnika u ustanovama kulture
Grada Virovitice
1
Odluka o raspolaganju nekretninama
u vlasništvu Grada Virovitice – pročišćeni
tekst
2
Odluka o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora – pročišćeni tekst
5
Odluka o autotaksi prijevozu na
području Grada Virovitice - pročišćeni
tekst
6
Cjenik parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici
6
Ispravak Odluke o određivanju naziva
ulica i trgova na području naselja

Virovitica
Statut Turističke
Virovitice

9
zajednice

Grada

14

Poslovnik o radu Skupštine Turističke
zajednice Grada Virovitice
14
Poslovnik o radu Turističkog vijeća
Turističke zajednice Grada Virovitice
14
Kolektivni ugovor za zaposlenike u
upravnim tijelima Grada Virovitice
15
Cjenik parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici
16
Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Virovitice
u 2010. godini
17
Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja u 2010. 
17
Cjenik usluga na Gradskoj tržnici

17

Poslovnik Gradskog vijeća Grada
Virovitice – pročišćeni tekst
19
Odluka o visini spomeničke rente –
pročišćeni tekst
19
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