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škola i Učeničkog doma Virovitica za 
2020. godinu. 97

SLUŽBENI GLASNIK BR.6

1. Odluka o imenovanju zamjenika 
voditelja Radne skupine za izradu Plana 
razvoja Virovitičko-podravske županije 
za razdoblje od 2021. do 2027. godine 2 

1. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti 2

2. Odluka o dodjeli Povelje humanosti 
Slavku Nemetu iz Pitomače 3

3. Odluka o dodjeli Povelje humanosti 
Udruzi Fraternite Catalogne Croatie iz 
Perpignana (Francuska) 3

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
imovinsko-pravne poslove Virovitičko-
podravske županije 3

6.	 Odluka	o	subvencioniranju	kamate	na	
HAMAG	 BICRO	 kredite	 -	 COVID-19	
zajmove	 i	 ESIF	 mikro	 zajmove	 za	
obrtna	 sredstva	 ostvarene	 u	 2020.	
godini 7

SLUŽBENI GLASNIK BR.7

1. Zaključak o očitovanju na ponudu Jasne 
Resler o pravu prvokupa kulturnog 
dobra u kat. općini Virovitica – centar 2 

2. Odluka o određivanju ovlaštene osobe 
Virovitičko-podravske županije kojoj se 
povjeravaju na čuvanje pečati nadležnih 
izbornih povjerenstava na području 
Virovitičko-podravske županije 2 

3. Odluka o imenovanju dva člana Stožera 
civilne zaštite Virovitičko-podravske 
županije 3 

4. Odluka o dodjeli stipendije Virovitičko-
podravske županije u školskoj 
2020./2021. godini 4

5. Rješenje o osnivanju i imenovanju 
Popisnog povjerenstva Virovitičko-
podravske županije 5

6. Rješenje o razrješenju i imenovanju 
jednog člana Upravnog vijeća Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode i ekološkom mrežom 
Virovitičko-podravske županije 5

7. Zaključak očitovanju na ponudu Rastija 
Jane o pravu prvokupa kulturnog dobra 
u kat. općini Gornje Predrijevo 6

8. Izmjene i dopune Plana prijma u 
upravna tijela Virovitičko-podravske 
županije za 2020. godinu 6

9. Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Službe za 
javne financije Virovitičko-podravske 
županije 7

10. Pravilnik o izmjenama i dopunama 
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Pravilnika o unutarnjem redu Službe 
za poslove župana i opće poslove 
Virovitičko-podravske županije 8

SLUŽBENI GLASNIK BR.8

1. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke 
o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
za zdravstvene ustanove na području 
Virovitičko-podravske županije u 2020.
godini 66

2. Odluka o Izmjeni Odluke o minimalnim 
financijskim standardima kriterijima 
i mjerilima za financiranje troškova 
ogrjeva korisnicima koji se griju na drva 
na području Virovitičko-podravske 
županije u 2020. godinu 75

3. Odluka o Izmjeni Odluke o minimalnim 
financijskim standardima, kriterijima i 
mjerilima za financiranje materijalnih 
i financijskih rashoda Centara za 
socijalnu skrb na podruju Virovitičko-
podravske županije u 2020. godini 76

SLUŽBENI GLASNIK BR.9

1. Zaključak o očitovanju na ponudu 
Marice Crljen o pravu prvokupa 
kulturnog dobra u kat. općini Podravska 
Slatina 181

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za obrazovanje i demografiju 
Virovitičko-podravske županije 181

3. Odluka o osnivanju Popisnih centara 
za provedbu Popisa stanovništva, 
kućanstava i stanova u Republici 
Hrvatskoj 2021. godine 183

4. Rješenje o imenovanju predsjednika 
i članova Popisnog povjerenstva 
Ispostave Virovitica 183

5. Rješenje o imenovanju predsjednika 

i članova Popisnog povjerenstva 
Ispostave Slatina 184

6. Rješenje o imenovanju predsjednika 
i članova Popisnog povjerenstva 
Ispostave Orahovica 184

7. Odluka o razrješenju i imenovanju 
voditeljice Radne skupine za izradu 
Plana razvoja Virovitičko-podravske 
županije za razdoblje od 2021. do 
2027. godine - područje DRUŠTVENA 
INFRASTRUKTURA 185

8. Odluka o uvjetima i načinu korištenja 
imovine školskih ustanova čiji je 
osnivač Virovitičko-podravska županija 
u poslovne svrhe 185

9. Odluka o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Procjeniteljskog 
povjerenstva Virovitičko-podravske 
županije 188

10. Odluka o izmjeni Odluke o 
kriterijima,mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva za 2020 godinu 189

11. Odluka o kriterijima, mjerilima i 
načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija srednjih škola i Učeničkog 
doma Virovitica za 2020. godinu 191

AKTI SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE 
I LOKALNU SAMOUPRAVU

SLUŽBENI GLASNIK BR.7

1. Ispravak 10
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AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA 
GRADITELJSTVO, ZAŠTITU 

OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE 
POSLOVE

SLUŽBENI GLASNIK BR.9

1. Javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjena 
i dopuna Prostornog plana Virovitičko-
podravske županije – obavijest 194
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IZDAVAČ: Skupština Virovitičko-podravske županije
ODGOVORNI UREDNIK: Ivan Horvat, dipl.iur.
REDAKCIJSKI SERVIS USLUGA I TISAK:
GRAFITI BECKER, Virovitica

Na temelju Mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete, na 
“Službeni glasnik” ne plaća se osnovni porez na promet 
proizvoda i usluga po članu 19. točke 12. stavak 2. Zakona 
o porezu na promet proizvoda i usluga.
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Na temelju Mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete, na 
“Službeni glasnik” ne plaća se osnovni porez na promet 
proizvoda i usluga po članu 19. točke 12. stavak 2. Zakona 
o porezu na promet proizvoda i usluga.


