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Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
br. 2/13.) i članka 5. Poslovnika Županijske
skupštine Virovitičko-podravske županije
(«Službeni glasnik» br. 2/13.) Županijska
skupština Virovitičko-podravske županije na
konstituirajućoj sjednici održanoj 11. lipnja
2013. godine , donosi

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
I
U Mandatnu komisiju biraju se:
1.ZDENKO BLAŽIČEVIĆ,za predsjednika,
2 MATO BUBAŠ,za člana,
3.DARKO TKALČEC za člana.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku« Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13-01/17
URBROJ: 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
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Skupštine Virovitičko-podravske županije
(«Službeni glasnik» br. 2/13.) Županijska
skupština Virovitičko-podravske županije na
konstituirajućoj sjednici održanoj 11.lipnja
2013. godine., donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća
Mandatne komisije o provedenim
izborima , imenima izabranih
vijećnika, podnesenim obavijestima
o mirovanju mandata vijećnika te o
zamjenicima vijećnika koji će umjesto
njih obnašati dužnost vijećnika
Županijske skupštine
I
Prima se na znanje Izvješće Mandatne
komisije o provedenim izborima, imenima
izabranih vijećnika, te o podnesenim
obavijestima o mirovanju mandata i
podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika,
te o zamjenicima vijećnika koji će umjesto
njih obnašati dužnost vijećnika Županijske
skupštine

II
Verificiraju se mandati vijećnika Skupštine
Virovitičko-podravske županije.

III
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće
Mandatne komisije .

IV
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 - 01/13 - 01/18
URBROJ: 2189/1 -04/1-13-1
Virovitica, 11.lipnja 2013.

PREDSJEDAVAJUĆA
Katarina Boljevčan, dipl.iur.,v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
br. 2/13.) i članka 5. Poslovnika Županijske

PREDSJEDAVAJUĆA
Katarina Boljevčan, dipl.iur.,v.r.
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IZVJEŠĆE
Mandatne komisije o provedenim
izborima, imenima izabranih
vijećnika, podnesenim obavijestima
o mirovanje mandata vijećnika, te
zamjenicima vijećnika koji će umjesto
njih obnašati dužnost vijećnika
Županijske skupštine
I
Izbori za članove Skupštine Virovitičkopodravske županije provedeni su 19. svibnja
2013. temeljem Odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne ( regionalne) samouprave od 11.
travnja 2013.godine.
Županijsko izborno povjerenstvo objavilo
je konačne rezultate glasovanja za članove
Skupštine Virovitičko-podravske županije 23.
svibnja 2013. godine, a oni su sljedeći
1. Lista Hrvatske demokratske zajednice HDZ , Hrvatske seljačke stranke - HSS i
Hrvatske socijalno liberalne stranke -HSLS,
Hrvatske stranke prava dr- Ante Starčević
-HSP AS, i Bloka umirovljenici zajedno BUZ, nositelja liste Josipa Đakića dobila je
18.023 glasova ili 51,01 % te je u Županijskoj
skupštini dobila 20 mjesta,
2. Lista Socijaldemokratske partije Hrvatske SDP, Hrvatske narodne stranke - Liberalni
demokrati -HNS LD, - Hrvatske stranka
pravne države - HSPD i Hrvatske stranke
umirovljenika - HSU, nositelja liste
Tomislava Žagara dobila je 8.910 glasova ili
25,22 % te je u Županijskoj skupštini dobila
10 mjesta,
3. Lista Hrvatski demokratski savez Slavonije
i Baranje - HDSSB i Zeleni Hrvatske - Zeleni
HR, nositelja liste Igora Češeka, dobila je
3.512 glasova ili 9,94%, te je u Županijskoj
skupštini dobila 3 mjesta,
4. Lista
Hrvatske
stranke
prava-HSP,
Nezavisni seljaci Hrvatske - NSH, Hrvatska
demokratska seljačka stranka - HDSS i
Stranka penzionera - SP nositelja liste Željka
Terija, dobila je 1.939 glasova ili 5,49% te je
u Županijskoj skupštini dobila 2 mjesta.
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Temeljem rezultata izbora u Županijsku
skupštini Virovitičko-podravske županije
izabrani su:
I. SA LISTE HRVATSKE DEMOKRATSKE
ZAJEDNICE
HDZ,
HRVATSKE
SELJAČKE STRANKE - HSS , HRVATSKE
SOCIJALNO -LIBERALNE STRANKE
-HSLS, HRVATSKE STRANKA PRAVA
DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS I BLOKA
UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
1. Josip Đakić,
2. Tomislav Tolušić,
3. Ana - Marija Petin,
4. Darko Tkalčec,
5. Davor Butorac,
6. Mato Bubaš,
7. Sanja Kirin,
8. Igor Fazekaš,
9. Evica Buljan,
10. Josip Novogradec,
11. Josip Halužan,
12. Alan Grgić,
13. Tomislav Petrušić,
14. Zdenko Blažičević,
15. Maja Pintarić,
16. Ivan Grgić,
17. Marko Đakić,
18. Miroslav Šimić,
19.Krunoslav Huber,
20. Hrvoje Majstorović
II SA LISTE SOCIJAL- DEMOKRATSKE
PARTIJE HRVATSKE - SDP, HRVATSKE
NARODNE
STRANKE-LIBERALNI
DEMOKRATI - HNS LD, HRVATSKE
STRANKE PRAVNE DRŽAVE - HSPD I
HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA
- HSU
1. Tomislav Žagar
2. Tomislav Mlinjarić,
3. Marijan Čop,
4. Dražen Posavac,
5. Martina Grman,
6. Mate Vukušić,
7. Slavko Nikolić,
8. Ivan Delač,
9. Mandica Boloban,
10. Perica Medvedović
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III SA LISTE HRVATSKI DEMOKRATSKI
SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
I ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
IZABRANI SU:
1. Igor Češek
2. Ivan Begović,
3. Željko Gažo
IV SA LISTE HRVATSKE STRANKE
PRAVA - HSP , NEZAVISNI SELJACI
HRVATSKE
NSH
,
HRVATSKE
DEMOKRATSKE SELJAČKE STRANKE
- HDSS I STRANKE PENZIONERA - SU,
IZABRANI SU :
1. Željko Teri
2. Vladimir Novotny
Na temelju članka 107.st.1., a u svezi čl. 103.
st.1. i 2. Zakona o lokalnim izborima i članka
20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina , utvrđuje se da na provedenim
izborima nije u potpunosti postignuta
odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne
manjine u Županijskoj skupštini, te se broj
članova Županijske skupštine povećava za
jedno mjesto.
Na temelju članka 107.st.3.,4. i5. Zakona o
lokalnim izborima, pravo na dodatnog člana
u Županijskoj skupštini iz reda pripadnika
srpske nacionalne manjine ima
SINIŠA
STANISAVLJEVIĆ sa liste HDZ-HSS-HSLSHSP AS i BUZ.
Temeljem odredbe Zakona o lokalnim
izborima:
- izabranom
vijećniku
TOMISLAVU
TOLUŠIĆU mandat vijećnika stavlja se u
mirovanje po sili zakona poradi prihvaćanja
obnašanja dužnosti župana Virovitičko
podravske županije te će istog zamjenjivati
neizabrani vijećnik s liste HDZ-HSSHSLS-HSP AS i BUZ gospodin DARIO
VRANEK(HDZ),
- izabranog
vijećnika
TOMISLAVA
ŽAGARA (SDP) koji je mandat vijećnika
stavio u mirovanje zamjenjivat će
neizabrana vijećnica sa liste SDP - HNS
LD - HSPD - HSU gospođica SABINA
JURLINA ( SDP).

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Zdenko Blažičević,v.r.
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Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.)
i članka 10. I 40. Poslovnika Županijske
skupštine
Virovitičko-podravske županije
(«Službeni glasnik» br. 2/13.) Županijska
skupština Virovitičko-podravske županije na
konstituirajućoj sjednici održanoj 11. lipnja
2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
I
U Odbor za izbor i imenovanja biraju se :
1. MATO BUBAŠ, za predsjednika,
2. DARIO VRANEK, za potpredsjednika,
3. IVAN GRGIĆ,za člana,
4. KRUNOSLAV HUBER,za člana,
5. DRAŽEN POSAVAC,za člana,
6. TOMISLAV MLINJARIĆ, za člana,
7. ŽELJKO GAŽO, za člana.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13-01/19
URBROJ: 2189/1 -04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11.lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDAVAJUĆI
Josip Đakić,v.r.
Na temelju članka 28. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 11. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije («Službeni
glasnik» Virovitičko-podravske županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na konstituirajućoj sjednici
održanoj 11. lipnja 2013. godine , donosi
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RJEŠENJE
o izboru predsjednice Skupštine
Virovitičko-podravske županije
I
Za predsjednicu Skupštine Virovitičko-podravske županije bira se ANA- MARIJA
PETIN.

I
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku « Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13 -01/20
URBROJ: 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDAVAJUĆI
Josip Đakić,v.r.
Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
br. 2/13.) i članka 5. Poslovnika Županijske
Skupštine Virovitičko-podravske županije
(«Službeni glasnik» br. 2/13.) Županijska
skupština Virovitičko-podravske županije na
1. sjednici održanoj 11.lipnja 2013. godine.,
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća
Mandatne komisije o podnesenim
obavijestima o mirovanju mandata
vijećnika, te zamjenicima vijećnika
koji će umjesto njih obnašati dužnost
vijećnika Županijske skupštine
I
Prima se na znanje Izvješće Mandatne
komisije o
podnesenim obavijestima o
mirovanju mandata vijećnika, te zamjenicima
vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost
vijećnika Županijske skupštine.
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Verificiraju se mandati vijećnika Skupštine
Virovitičko-podravske županije STJEPANA
MIKOLČIĆA (HDZ) i DARIA ŠANTAVEC
(HSS).

III
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće
Mandatne komisije .

IV
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 - 01/13 - 01/21
URBROJ: 2189/1 -04/1-13- 2
Virovitica, 11.lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.

IZVJEŠĆE
Mandatne komisije o podnesenim
obavijestima o mirovanju mandata
vijećnika, te zamjenicima vijećnika
koji će umjesto njih obnašati dužnost
Vijećnika Županijske skupštine
I
Vijećnik JOSIP ĐAKIĆ (HDZ) izabran je
za vijećnika Županijske skupštine Virovitičkopodravske županije te je dana 11. lipnja
2013.godine , sukladno odredbi članka
79. st.6. Zakona o lokalnim izborima, svoj
mandat stavio u mirovanje i tome izvijestio
predsjednika Županijske skupštine.
Vijećnik TOMISLAV PETRUŠIĆ (HSS)
izabran je za vijećnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije te je dana 11.
lipnja 2013.godine , sukladno odredbi članka
79. st.6. Zakona o lokalnim izborima, svoj
mandat stavio u mirovanje i tome izvijestio
predsjednika Županijske skupštine.
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Sukladno odredbi članka 81. Zakona o
lokalnim izborima, vijećnika Josipa Đakića
kojem mandat miruje zamjenjivat će STJEPAN
MIKOLČIĆ (HDZ) neizabran vijećnik sa liste
HDZ - HSS - HSLS - HSP AS i BUZ.
Sukladno odredbi članka 81. Zakona o
lokalnim izborima, vijećnika Tomislava
Petrušića kojem mandat miruje, zamjenjivat
će DARIO ŠANTAVEC( HSS) neizabran
vijećnik sa liste HDZ - HSS - HSLS - HSP AS
i BUZ. 		

PREDSJEDNIK
Zdenko Blažićević,v.r.
Na temelju članka 28. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 11. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije („Službeni
glasnik“
Virovitičko-podravske
županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1. sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Skupštine
Virovitičko-podravske županije
I
Za potpredsjednika Županijske skupštine
Virovitičko - podravske županije bira se
MATO BUBAŠ.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13-01/22
URBROJ: 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
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Na temelju članka 28. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 11. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije („Službeni
glasnik“
Virovitičko-podravske
županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1. sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Skupštine
Virovitičko-podravske županije
I
Za potpredsjednika Županijske skupštine
Virovitičko- -podravske županije bira se
DAVOR BUTORAC.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13-01/22
URBROJ: 2189/1 - 04/1 - 13 - 3
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 18. Statuta Virovitičkopodravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 42. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije („Službeni
glasnik“
Virovitičko-podravske
županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1. sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za financije i
proračun
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I

U Odbor za financije i proračun biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

IGOR FAZEKAŠ, za predsjednika,
JOSIP HALUŽAN, za potpredsjednika,
MAJA PINTARIĆ, za članicu,
ŽELJKO GAŽO, za člana,
MARTINA GRMAN,za članicu.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 - 01/13 -01/23
URBROJ: 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 41. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije („Službeni
glasnik“
Virovitičko-podravske
županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1.sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U Odbor za Statut i Poslovnik biraju se:
SANJA KIRIN,za predsjednicu,
JOSIP NOVOGRADEC,za potpredsjednika,
MIROSLAV ŠIMIĆ,za člana,
STJEPAN MIKOLČIĆ, za člana,
MATE VUKUŠIĆ,za člana,
SLAVKO NIKOLIĆ, za člana,
IVAN BEGOVIĆ, za člana.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
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glasniku« Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13 -01/24
URBROJ: 2189/1-04/1-13-2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 43. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije („Službeni
glasnik“
Virovitičko-podravske
županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1.sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za prostorno
uređenje, komunalno-stambene
djelatnosti i zaštitu okoliša
I
U Odbor za prostorno uređenje, komunalno
-stambene djelatnosti i zaštitu okoliša biraju se:
1. DARKO TKALČEC, za predsjednika,
2. MARKO ĐAKIĆ, za potpredsjednika,
3. ZDENKO BLAŽIČEVIĆ, za člana,
4. MARIJAN ČOP, za člana,
5. ŽELJKO TERI,za člana.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku»Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13-01/25
URBROJ: 2189/1-04/1-13-2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
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Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 44. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije („Službeni
glasnik“
Virovitičko-podravske
županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1.sjednici održanoj
11.lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za društvene
djelatnosti
I
1.
2.
3.
4.
5.

U Odbor za društvene djelatnosti biraju se:
DAVOR BUTORAC, za predsjednika,
ALAN GRGIĆ, za potpredsjednika,
EVICA BULJAN, za članicu,
ANA-MARIJA PETIN, za članicu,
MANDICA BOLOBAN, za članicu,

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku»Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 - 01/13 - 01/26
URBROJ: 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik»
Virovitičko-podravske županije br. 2/13.) i
članka 45. Poslovnika Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije („Službeni
glasnik“
Virovitičko-podravske
županije
br. 2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1.sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru Komisije za međužupanijsku
suradnju

Broj 4
I

U Komisiju za međužupanijsku suradnju
biraju se:
1. ZDENKO BLAŽIČEVIĆ, za predsjednika,
2. SINIŠA
STANISAVLJEVIĆ,
za
potpredsjednika,
3. HRVOJE MAJSTOROVIĆ, za člana,
4. DARIO ŠANTAVEC, za člana,
5. GOR ČEŠEK, za člana.

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku»Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 - 01/13 - 01/27
URBROJ: 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 75 Zakona o zaštiti
prirode (Narodne novine RH br. 70/05. ,
139/98. i 57/11.) i članka 18. Statuta Virovitičkopodravske županije («Službeni glasnik» br.
2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1. sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine ,donosi

R JEŠENJE
o razrješenju i imenovanju Upravnog
vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima
Virovitičko-podravske županije
I
Razrješuju se dužnosti predsjednika i
članova Upravnog vijeća Javne ustanove
za
upravljanje
zaštićenim
prirodnim
vrijednostima Virovitičko-podravske županije.
1. Dalibor Per, predsjednik
2. Kamenko Rogović, član,
3. Miroslav Buneta, član,
4. Damir Begović, član,

Broj 4
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5. Darko Žužak, član
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6. Dinko Đeri.

II

II

U Upravno vijeće Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Virovitičko-podravske županije imenuju se:
1. Dalibor Per, za predsjednika,
2. Mirko Mališ, za člana,
3. Boris Fažo, za člana,
4. Vlado Kizivat, za člana,
5. Ivica Ević, za člana.

U Upravno vijeće Županijske uprave za
ceste Virovitičko-podravske županije imenuju
se:
1. Mario Klement, za predsjednika,
2. Đuro Bukvić,za člana ,
3. Darko Žužak, za člana,
4. Marijan Brlek, za člana,
5. Tomislav Petrušić, za člana,
6. Ivan Grgić, za člana.

III
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 022-01/13-01/28
URBROJ: 2189/1-04/1- 13- 2
Virovitica, 11. lipnja2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 21. Odluke o osnivanju
Županijske uprave za ceste Virovitičkopodravske županije („Službeni glasnik”
br. 1/05. , 2/07. i 4 /09.) i članka 18. Statuta
Virovitičko-podravske županije («Službeni
glasnik» br. 2/13.) Županijska skupština
Virovitičko-podravske županije na 1. sjednici
održanoj 11. lipnja 2013. godine ,donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju Upravnog
vijeća Županijske uprave za ceste
Virovitičko-podravske županije
I
Razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi
Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
Virovitičko-podravske županije :
1. Rajko Stilinović,
2. Ivan Grgić,
3. Vlado Kizivat,
4. Tomo Jambrešić,
5. Ivan Erhatić

Član Upravnog vijeća je i predstavnik
radnika Županijske uprave za ceste Virovitičkopodravske županije kojeg imenuje Radničko
vijeće.

III
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 340 -01/13-01/29
URBROJ. 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 35. stavak 1. točka
4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka
18. Statuta Virovitičko-podravske županije
(«Službeni glasnik» Virovitičko-podravske
županije broj 2/13) Županijska skupština
Virovitičko-podravske županije na 1. sjednici
održanoj 11.lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu upravnih tijela
Virovitičko-podravske županije
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I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i
djelokrug rada upravnih tijela Virovitičkopodravske županije (dalje u tekstu: upravna
tijela) te druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 2.
Upravna tijela obavljaju upravne, stručne
i druge poslove iz samoupravnog djelokruga
Virovitičko-podravske županije (u daljnjem
tekstu: Županija).
Upravna tijela mogu, u okviru svog
djelokruga, obavljati poslove državne uprave
prenijete na Županiju, pod uvjetima utvrđenim
zakonom.
Upravna tijela mogu u okviru svog
djelokruga obavljati određene stručne i druge
poslove za jedinice lokalne samouprave
temeljem sporazuma pod uvjetima utvrđenim
zakonom, Statutom Županije te općim aktima
jedinica lokalne samouprave.

Članak 3.
Upravna tijela ustrojavaju se prema
srodnosti poslova, organizacijskoj povezanosti
i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz
samoupravnog djelokruga i učinkovitosti
rukovođenja njihovim radom i odgovornosti u
radu.
Upravna tijela samostalna su u obavljanju
poslova u okviru svog djelokruga i povjerenih
im zadaća.
Rad upravnih tijela usmjerava i usklađuje
župan.
Upravna tijela odgovorna su županu za
zakonito, stručno i pravovremeno obavljanje
poslova iz svog djelokruga.

Članak 4.
Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju
se u Proračunu Županije.

Članak 5.
Sjedište upravnih tijela je u Virovitici.
Upravna tijela imaju svoj pečat s grbom
Republike Hrvatske koji sadrži: naziv

Broj 4

Republika Hrvatska, naziv Virovitičkopodravska županija, naziv upravnog tijela i
sjedište upravnog tijela.

Članak 6.
Upravna
tijela
županije jesu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.

Virovitičko-podravske

Tajništvo,
Ured župana,
Služba za javne financije,
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu
okoliša,
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i
poljoprivredu
Upravni odjel za zajedničke politike i
fondove EU,
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i
tehničku kulturu,
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.
USTROJSTVO
I
UPRAVNIH TIJELA

DJELOKRUG

Članak 7.
Tajništvo
županije
stručna
je
služba koja obavlja normativno-pravne,
analitičke,
informacijsko-dokumentacijske,
organizacijsko-tehničke i druge stručne i
tehničke poslove neposredno vezane uz rad
Županijske skupštine i župana, te zamjenika
župana kao nositelja izvršne vlasti Županije.
U okviru svog djelokruga Tajništvo Županije
obavlja sljedeće:
- poslove u svezi sa stručnim i tehničkim
pripremanjem i organiziranjem sjednica
Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
kao i radnih tijela čiji je osnivač župan
ukoliko ti poslovi nisu u nadležnosti drugih
upravnih tijela,
- poslove pružanja pravne i druge stručne
pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim
klubovima,
- poslove praćenja izvršavanja Programa rada
Županijske skupštine,
- poslove praćenja propisa koje donosi

Broj 4
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Hrvatski sabor te, kada je to u interesu
Županije, priprema stručne analize,
podataka i materijala za potrebe saborskih
zastupnika s područja Županije,
poslove izrade općih i pojedinačnih akata
iz nadležnosti Skupštine, pravno-tehničke
obrade akata pripremljenih za sjednice
ovih tijela, te poslove proučavanja i
davanja stručnih mišljenja o pitanjima koja
razmatraju tijela Županije ili su vezana za
njihov rad i postupanje,
poslove pružanja stručne pomoći upravnim
tijelima Županije u pripremi nacrta akata
iz njihove nadležnosti radi osiguranja
utvrđenih pravno-tehničkih i nomotehničkih
pravila sukladno poslovničkim odredbama,
poslove objavljivanja donesenih akata tijela
Županije u službenom glasniku Županije te
poslove nakladništva informativnih i drugih
publikacija,
poslove vođenja zapisnika sa sjednica
županijskih tijela, te sređivanje i čuvanje
zapisnika i izvorne dokumentacije ovih
tijela,
poslove vođenja evidencija o donesenim
aktima županijskih tijela objavljenim u
Službenom glasniku Županije,
stručne poslove u svezi s izborom i
imenovanjima
odnosno
razrješenjima
dužnosnika Županije i ostalih osoba koje
imenuje ili razrješava Skupština,
poslove u svezi ustanovljenja i dodjele
županijskih i državnih priznanja,
obavlja i druge opće i zajedničke poslove
sukladno zakonu, aktima Županijske
skupštine i župana.

Članak 8.
Ured župana stručna je služba koja obavlja
upravno-pravne,
analitičko-informativne,
normativne, organizacijsko-tehničke i druge
stručne i zajedničke poslove za potrebe
upravnih tijela Županije.
U okviru svog djelokruga Ured župana
obavlja osobito sljedeće:
- poslove protokola i odnosa s javnošću,
- poslove u vezi predstavki i pritužbi građana
i pravnih osoba,
- poslove vezane za ostvarivanje plana i

-

-
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programa aktivnosti župana i zamjenika
župana
poslove suradnje s vladinim i nevladinim
udrugama - poslove promicanja ljudskih
prava te prava nacionalnih zajednica i
manjina,
poslove vezane uz praćenje i potporu rada
udrugama u civilnom sektoru,
poslove iz područja vatrogastva, civilne
zaštite te razminiranja
poslove u svezi rada i radnih odnosa
dužnosnika Županije te službenika i
namještenika upravnih tijela,
uspostava i održavanje web stranice
Županije,
administrativne i druge stručne poslove za
župana i njegove zamjenike,
poslove uredskog poslovanja i arhive,
poslove održavanja nekretnina i opreme u
vlasništvu Županije,
pomoćno-tehničke poslove za potrebe
upravnih tijela,
obavlja i druge opće i zajedničke poslove
sukladno zakonu, aktima župana i
Županijske skupštine.

Članak 9.
Služba za javne financije stručna
je služba koja obavlja upravno-pravne,
stručne, analitičko-planske, informacijskodokumentacijske te druge poslove vezane uz
proračun Županije i njeno financiranje.
U okviru svog djelokruga Služba za javne
financije obavlja osobito sljedeće:
- poslove praćenja i proučavanja problematike
javnih financija, a osobito financiranja javnih
potreba te poslove pripreme analitičkih i
drugih stručnih materijala po pitanjima
vezanim uz javne financije,
- poslove proučavanja i sudjelovanja u
pripremi prijedloga programa financiranja
javnih potreba Županije, te financiranja
prihvaćenih programa,
- poslove pripreme nacrta proračuna Županije
i pratećih financijskih dokumenata, odluka
o privremenom financiranju te poslove
izvršavanja proračunskih rashoda,
- poslove vođenja evidencije prihoda i
rashoda kao i izrade privremenih izvješća,
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polugodišnjih
i
godišnjih
obračuna
proračuna Županije,
poslove izrade smjernica za pripremu
proračuna gradova i općina, poslove
praćenja i proučavanja problematike
izvršavanja njihovih proračuna, pripreme
mjera pospješivanja njihovog financiranja te
prijedloga osiguranja dopunskih sredstava
iz državnog proračuna,
poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih
akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo
izvršavanje kao i druge poslove vezane uz
djelatnost financiranja Županije,
poslove vođenja evidencija o proračunskim
rashodima,
imovini
Županije
te
potraživanjima i dugovanjima Županije,
poslove vođenja objedinjenih postupaka
javne nabave u skladu s posebnim propisima,
financijsko
računovodstvene-poslove
te poslove praćenja obračuna troškova
poslovanja,
poslove rješavanja po prigovorima i žalbama
na odluke prvostupanjskih tijela jedinica
lokalne samouprave u poslovima iz svoje
nadležnosti,
obavlja i druge poslove sukladno zakonu i
aktima Županijske skupštine.

Članak 10.
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu
okoliša obavlja upravno-pravne, analitičkoplanske, organizacijsko-tehničke, normativne
i druge stručne poslove u upravnim
područjima prostornog uređenja, graditeljstva,
stanogradnje,
komunalnih
djelatnosti,
postupanja s komunalnim otpadom te zaštite
okoliša.
U okviru svog djelokruga Upravni odjel
obavlja osobito sljedeće poslove:
- izdavanje lokacijskih dozvola,
- potvrde parcelacijskih elaborata,
- izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne
čestice,
- izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
- potvrde glavnog projekta,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- potvrde izvedenog stanja,
- izdavanje uporabnih dozvola,

Broj 4

- izdavanje dozvole za uklanjanje,
- obavlja poslove na donošenju odluke o
izradi i donošenju dokumenata prostornog
uređenja,
- obavljanje
poslova
prvostupanjskog
postupka u upravnim područjima za koje je
osnovan upravni odjel,
- rješavanje o prigovorima i žalbama na akte
prvostupanjskog tijela jedinica lokalne
samouprave,
- izrada nacrta općih akata iz nadležnosti
upravnih tijela,
- praćenje, usklađivanje i koordiniranje
ravnomjernog
razvitka
komunalnih
djelatnosti
i
izgradnje
komunalne
infrastrukture te rada trgovačkih društava i
ustanova iz svog djelokruga i predlaganje
- mjera za unaprjeđenje komunalnog
gospodarstva,
- izrađivanje i provođenje dokumenata zaštite
okoliša te vođenja propisane evidencije
o stanju okoliša i emisijama u okoliš te
izrađivanje akata iz područja zaštite okoliša,
- davanje mišljenja o usklađenosti planova
intervencija u zaštiti okoliša jedinica
lokalne samouprave sa županijskim planom
intervencija u zaštiti okoliša,
- obavljanje stručnih i drugih poslova iz
područja
gospodarenja
komunalnim
otpadom,
- obavljanje administrativno - tehničkih
poslova za potrebe radnih tijela koje osniva
Županija temeljem posebnih propisa u
upravnim područjima iz nadležnosti
upravnog odjela,
- praćenje propisa koji se odnose na djelokrug
upravnog odjela,
- praćenje propisa koji se odnose na djelokrug
i područje rada upravnog odjela,
- proučavanje problematike djelatnosti iz
svoje nadležnosti,
- poslove pripreme planskih, analitičkih i
drugih stručnih materijala o pitanjima iz
djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove organiziranja i pripreme prijedloga
te davanja mišljenja o prijedlozima planskih
dokumenata i akata te o drugim materijalima
koje za potrebe tijela Županije pripremaju
stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima
iz nadležnosti Upravnog odjela,
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- poslove provedbe propisa, planskih
dokumenata i općih akata Županije u okviru
djelokruga rada Upravnog odjela,
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu,
aktima Županijske skupštine i župana.

-

Članak 11.
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i
poljoprivredu je upravno tijelo koje obavlja
analitičko-planske, informacijske, normativnopravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske
i druge stručne poslove vezane uz gospodarske
djelatnosti te uz pripremu i ostvarivanje
programa i planova razvoja Županije kao i one
koje se odnose na poljoprivredu (stočarstvo,
biljna proizvodnja, vinarstvo, prerada,
poljoprivredno
zemljište,uvođenje
novih
tehnika i tehnologija, ribarstvo), šumarstvo,
lovstvo, veterinarstvo, udruge, zadruge,
trgovačka društva, hranu, te u tim područjima
Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
- poslove praćenja stanja i proučavanja
problematike u djelatnostima za koje je
osnovan,
- koordinaciju izrade županijske razvojne
strategije
na
participativnoj
osnovi
uzimajući u obzir sve ključne subjekte u
Županiji, te reviziju i ažuriranje Županijske
razvojne strategije,
- ustrojavanje i usmjeravanje županijskog
partnerskog vijeća, sudjelovanje u postupku
selekcije razvojnih projekata na županijskoj
razini,
- poslove
pripreme
odnosno
obrade
analitičkih i drugih stručnih materijala u
okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme odnosno obrade prijedloga
strategijskih i drugih programskih i planskih
dokumenata od značaja za regionalni razvoj
i razvoj Županije,
- poslove
pripreme,
organiziranja
i
koordiniranja provedbe projekata čiji je
nositelj Županija, u okviru djelokruga rada
Odjela,
- poslove izrade nacrta općih akata iz
djelokruga rada Odjela,
- poslove praćenja stanja, proučavanja i
pripreme prijedloga programa razvitka
krupne gospodarske infrastrukture i mreže

-

-

-

-

-

-

-
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objekata komunalne infrastrukture od
značaja za Županiju odnosno više jedinica
lokalne samouprave na području Županije,
izrađuje stručne prijedloge u svrhu stvaranja
uvjeta za brži razvitak poljoprivrede,
šumarstva,
lovstva,
veterinarstva,
proizvodnje hrane, udruga, zadruga i
poljoprivredne politike u Županiji,
uspostavlja redovite komunikacije i suradnju
s nadležnim ministarstvima, državnim
zavodima iz područja poljoprivrede,
Hrvatskom gospodarskom komorom, te
sa svim državnim i županijskim tijelima
korisnim za djelovanje ovog Upravnog
odjela,
uspostavlja
i
ostvaruje
suradnju
s
gospodarskim
subjektima,
ustanovama,znanstvenim
i
stručnim
organizacijama iz Županije i Republike
Hrvatske,
uspostavlja i ostvaruje suradnju sa sličnim
organizacijskim tijelima iz drugih hrvatskih
regija odnosno županija kao i sa tijelima iz
drugih europskih regija,
sudjeluje u organizaciji stručnih i
gospodarskih manifestacija,
prati stanje očuvanja i zaštite prirode,
stanje okoliša, onečišćenje i kakvoću tla,
stanje sustava za odvodnju i navodnjavanje
poljoprivrednih površina te predlaže mjere,
obavlja i druge poslove iz područja
poljoprivrede,
šumarstva,
lovstva,
veterinarstva, proizvodnje hrane, udruga,
zadruga i poljoprivredne politike radi
razvoja i unapređivanja tih područja u
Županiji,
poslove organiziranja i koordiniranja
pripreme i izvođenja kapitalnih investicija
čiji je nositelj Županija te pospješivanja
izgradnje javnih objekata od posebnog
značenja za Županiju,
poslove pripreme i izvođenja aktivnosti
promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih
projekata Županije usmjerenih privlačenju
i poticanju ulaganja, uspostavljanja,
organiziranja i održavanja kontakata s
institucijama i osobama zainteresiranim
za ulaganje u programe razvoja Županije,
te
pružanja
informacijske,
pravne
i
administrativno-tehničke
pomoći
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potencijalnim ulagačima,
- poslove praćenja ostvarivanja programskih
i planskih dokumenata iz djelokruga rada
Odjela, predlaganja odnosno provedbe
mjera njihova poticanja,
- poslove provedbe propisa, donesenih
planskih dokumenata i općih akata Županije
u okviru djelokruga rada Odjela,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene
nadležnosti Županije kao i druge poslove
sukladno zakonu, aktima Županijske
skupštine i župana.

Broj 4

vezane za djelatnost školstva, kulture, tjelesne
kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci
u nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja
osobito sljedeće poslove:
- izrada,
ažuriranje,
koordinacija
i
implementacija projekata za pristupne
fondove EU,
- organizacija i koordinacija planiranja,
razvoja i implementacije projekata europskih
fondova te praćenje njihove provedbe,
- edukacija i stručna pomoć jedinicama
lokalne samouprave i drugim subjektima na
programima pomoći i suradnje s EU,
- sudjelovanje
u
radu
međunarodnih
asocijacija te predlaganje i realizacija
suradnje sa zemljama u okruženju EU kao
i šire,
- praćenje propisa, problematike i programa
EU te resornih ministarstava i institucija
na planu provođenja zajedničkih europskih
politika,
- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim
zakonom, drugim propisom, aktom
Županijske skupštine ili župana.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel
obavlja osobito sljedeće poslove:
- poslove praćenja i proučavanja problematike
u djelatnostima prosvjete, a osobito
osnovnog, srednjeg i visokog školstva,
kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne
kulture i športa, tehničke kulture i brige o
djeci,
- poslove pripreme analitičkih i drugih
stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga
rada Upravnog odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima
i drugim materijalima koje za potrebe
županijskih tijela pripremaju ustanove
u vlasništvu županije u djelatnostima iz
stavka 1. ovog članka,
- poslove pripreme mreže ustanova u
djelatnostima iz stavka 1. ovog članka
sukladno posebnim propisima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga
investicija i drugih oblika financijskog
sudjelovanja županije u održavanju i razvoju
tih mreža, te donošenju i izvršavanju odluka,
planova i programa,
- poslove
financiranja
decentraliziranih
funkcija u djelatnostima iz djelokruga
Upravnog odjela,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja
izvještavanja o provođenju programa
financiranja javnih potreba u djelatnostima
iz stavka 1. ovog članka,
- poslove izrade općih akata iz djelokruga
Upravnog odjela,
- rješavanje po prigovorima i žalbama na
prvostupanjske odluke jedinica lokalne
samouprave,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene
nadležnosti Županije u okviru djelokruga
rada Upravnog odjela iz stavka 1. ovog
članka.

Članak 13.

Članak 14.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu,
šport i tehničku kulturu obavlja analitičkoplanske,
organizacijsko-koordinacijske,
normativno-pravne i druge stručne poslove

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
obavlja analitičko-planske, organizacijskokoordinacijske, normativno-pravne i druge
stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva

Članak 12.
Upravni odjel za zajedničke politike
i fondove EU je upravno tijelo koje
obavlja analitičko-planske, informacijske,
normativno-pravne, upravne, organizacijskokoordinacijske i druge stručne poslove vezane
uz provedbu zajedničkih europskih politika i
korištenje pristupnih fondova EU.
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i socijalne skrbi u nadležnosti Županije.
U okviru svog djelokruga Upravni odjel
obavlja osobito sljedeće poslove:
- praćenje i proučavanje problematike
djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
- poslove pripreme stručnih materijala o
pitanjima iz djelokruga rada Upravnog
odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima
i drugim materijalima koje za potrebe
županijskih tijela pripremaju ustanove
kojima je osnivač Županija ili drugi nositelji
izrade u područjima iz stavka 1. alineja 1.
ovog članka,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga
mreže ustanova u djelatnostima zdravstva
i socijalne skrbi sukladno posebnim
propisima,
- poslove sudjelovanja u pripremi i
predlaganju planova investicija i drugih
oblika financijskog sudjelovanja Županije u
održavanju i razvoju tih mreža,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja
i izvješćivanja o provođenju programa
financiranja ovih djelatnosti,
- rješavanje po prigovorima i žalbama na
prvostupanjske odluke jedinica lokalne
samouprave,
- poslove
financiranja
decentraliziranih
funkcija u djelatnostima iz djelokruga
Upravnog odjela,
- poslove izrade općih akata iz djelokruga
Upravnog odjela,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene
nadležnosti Županije u okviru djelokruga
rada Upravnog odjela,
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu,
aktima Županijske skupštine te župana
III. UNUTARNJE
USTROJSTVO
I
UPRAVLJANJE
UPRAVNIM
TIJELIMA ŽUPANIJE

Članak 15.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela
Županije utvrđuje se na način kojim se
osigurava što potpunije korištenje stručnog
znanja zaposlenih te najracionalnije obavljanje
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poslova iz djelokruga pojedinog upravnog
tijela.

Članak 16.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela
Županije uređuje se pravilnicima o unutarnjem
redu.
Pravilnicima iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela,
nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj
izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad
upravnih tijela.
Pravilnike iz stavka 1. ovog članka donosi
župan, na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Članak 17.
Radom upravnog tijela rukovodi pročelnik.
Pročelnici upravnih tijela organiziraju rad i
nadziru obavljanje poslova i zadataka svakog
službenika i namještenika, potpisuju akte i
materijale upravnog tijela te obavljaju i druge
poslove utvrđene posebnim propisima, aktima
Županijske skupštine i župana.
Pročelnici upravnih tijela odgovorni su za
zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog
tijela kojim upravljaju kao i za izvršavanje
poslova iz njihova djelokruga rada.
O imenovanju i razrješenju pročelnika
upravnih tijela, te o drugim pravima i obvezama
pročelnika odlučuje rješenjem župan sukladno
zakonskim odredbama.

Članak 18.
U upravnim tijelima mogu se kao unutarnje
ustrojstvene jedinice ustrojiti odsjeci i
ispostave.
Odsjek se ustrojava za obavljanje poslova
u jednom ili više područja u okviru upravnog
tijela.
Ispostava se ustrojava za obavljanje upravnih
i stručnih poslova iz djelokruga rada upravnog
tijela izvan sjedišta upravnog tijela.
Odsjekom i ispostavom rukovodi voditelj
odsjeka odnosno ispostave.
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Članak 19.

Poslove u upravnim tijelima obavljaju
službenici i namještenici.
Službenici

obavljaju

poslove

iz

samoupravnog djelokruga Županije i poslove
državne
opće,

uprave

povjerene

Županiji

te

administrativne,

financijsko-planske,

materijalno-financijske,

računovodstveno-

informatičke i druge stručne poslove.
Namještenici obavljaju pomoćno-tehničke
i ostale poslove potrebne radi pravodobnog
i

nesmetanog

obavljanja

poslova

iz

samoupravnog djelokruga Županije.
Prava, obveze i odgovornosti službenika
i namještenika u upravnim tijelima uređuju
se zakonom i na temelju zakona donesenim
propisima.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje
korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na
muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu.

Članak 21.
Pravilnike o unutarnjem redu novoosnovanih
upravnih tijela donijet će župan u roku 30 dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ustrojstvu upravnih tijela
Virovitičko-podravske županije

(«Službeni

glasnik Virovitičko-podravske županije» broj
8/05, 10/05, 7/07, 2/08, 5/09. i 6/10).

Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana

Broj 4

od dana objave u «Službenom glasniku»
Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 023 - 05/13 - 01/11
URBROJ: 2189/1-04/1-13-2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama
( Narodne novine br. 76/93., 29/97.,47/99.
i 35/08.) i članka 18. Statuta Virovitičkopodravske županije („Službeni glasnik“ br.
2/13.) Županijska skupština Virovitičkopodravske županije na 1. sjednici održanoj 11.
lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o osnivanju Agencije za regionalni
razvoj Virovitičko-podravske županije
Članak 1.
U članku 4. Odluke o osnivanju Agencije
za regionalni razvoj Virovitičko-podravske
županije („Službeni glasnik“ br. 4/08. i 8/09.)
iza al. 18. dodaju se alineje 19., 20. i 21,, 22. 23.
i 24. koji glase:
„ - davanje garancija za kredite koje subjektima
malog gospodarstva odobre banke i druge
pravne osobe - kreditori,
- suradnja sa drugim državnim i lokalnim
garantnim fondovima zbog disperzije rizika
u području garancija i jačanja garantnog
potencijala,
- davanje potpora za povećanje zapošljavanja,
stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i
dokvalifikaciju radnika,
- davanje potpora za istraživanje, razvoj i
primjenu suvremenih tehnologija,
- povezivanje subjekata malog gospodarstva
radi nastupa na tržištu,
- davanja stručne pomoći subjektima
malog gospodarstva, uključivo i putem
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elektroničkih medija,
- savjetovanje u vezi
s poslovanjem i
upravljanjem na području energetike.“

Članak 2.
U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Upravno vijeće ima predsjednika i šest
članova“

Članak 3.
Ova Odluka stupa danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku“
Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 030 - 01/13 - 01/03
URBROJ:2189 - 76 - 03/1 - 13 - 3
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju
Agencije za regionalni razvoj Virovitičkopodravske županije („Službeni glasnik „
br. 4/08., 8/09. i 4/13.) i članka 18. Statuta
Virovitičko-podravske županije («Službeni
glasnik» br. 2/13.) Županijska skupština
Virovitičko-podravske županije na 1. sjednici
održanoj 11. lipnja 2013. godine ,donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju Upravnog
vijeća VIDRE- Agencije za regionalni
razvoj Virovitičko-podravske županije
I
Razrješuju se dužnosti predsjednik i
članovi Upravnog vijeća VIDRE- Agencije
za regionalni razvoj Virovitičko-podravske
županije :
1.
2.
3.
4.
5.

Tomislav Tolušić,
Zdravko Dijaković,
Rajko Stilinović,
Mirko Rončević,
Darko Žužak.
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U Upravno vijeće VIDRE- Agencije za
regionalni razvoj
Virovitičko-podravske
županije imenuju se:
1. Tomislav Tolušić, za predsjednika,
2. Rajko Stilinović,za člana ,
3. Irela Strabić, za člana,
4. Mirko Rončević, za člana,
5. Zdravko Dijaković, za člana,
6. Sanja Bošnjak, za članicu.
7. Ksenija Čurić, za članicu.

III
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom
glasniku» Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 -01/13-01/30
URBROJ. 2189/1 - 04/1 - 13 - 2
Virovitica, 11. lipnja 2013.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA
Ana-Marija Petin,dipl. oec.,v.r.
AKTI ŽUPANA
Temeljem članka 4. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj 92/10) a u svezi
točke II. podtočka 3c Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013.
godini („Narodne novine“ broj 56/13.) i članka
36 Statuta Virovitičko - podravske županije
(„Službeni glasnik“ br. 8/01., 6/06., 1/07., 6/09.,
i 3/10.-pročišćeni tekst), župan Virovitičkopodravske županije donosi

P LA N
operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara na području
Virovitičko-podravske županije u
2013. godini
I.
Osiguranje normativnih i organizacijskih
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pretpostavki za ostvarivanje Plana operativne
provedbe mjera zaštite od požara na području
Virovitičko-podravske županije u 2013. godini:
1. Općine, gradovi i županija dužni su žurno,
temeljem iskustava tijekom protekle požarne
sezone izvršiti usklađivanje svih podataka
i odrednica iz važećih planova zaštite od
požara.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i
općinski načelnici
Rok provedbe:
do 30. svibnja 2013.
godine
2. Općine odnosno gradovi Virovitičko podravske županije koji, sukladno Zakonu
o poljoprivrednom zemljištu, nisu propisali
potrebne agrotehničke mjere kao i mjere
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, dužni su takve mjere propisati u
dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.
Izvršitelj zadatka: gradonačelnici
općinski načelnici
Rok: 30. 05. 2013. godine

i

3. Županija, općine i gradovi dužni su održati
sjednice Stožera zaštite i spašavanja tematski
vezane uz pripremu ljetne protupožarne
sezone u 2013. godini. na kojima će
razmotriti i analizirati požarnu sezonu za
2012.g. i postojeće stanje organiziranosti.
U tu svrhu, na sjednicama Stožera potrebno
je:
a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja
za ovogodišnju protupožarnu sezonu,
b) usvojiti Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti na području Virovitičkopodravske županije u 2013. godini
c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara na području
Virovitičko-podravske županije u 2013.
godini
d) usvojiti financijski plan osiguranih sredstava
za provođenje zadaća u protupožarnoj sezoni
u 2013. godini na području Virovitičkopodravske županije.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i
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općinski načelnici
Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine
4. Župan, gradonačelnici i općinski načelnici,
Javna ustanova Park prirode Papuk,
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim
vrijednostima
Virovitičkopodravske županije te Hrvatske šume d.o.o.
dužni su, temeljem planova operativne
provedbe Programa aktivnosti za građevine
i otvorene prostore posebno ugrožene od
nastanka i širenja požara ažurirati, odnosno
izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje
te propisati mjere zabrane nekontroliranog
i neovlaštenog pristupa i boravka na tim
prostorima ili građevinama za razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od
nastanka požara.
Financijska sredstva za izradu planova
motriteljsko-dojavne službe osiguravaju
pravne osobe koje su vlasnici ili korisnici
površine ili građevine kojima upravljaju.
Financijska sredstva za izradu planova
motriteljsko-dojavne službe za prostore
u vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Izrađene planove i propisane mjere dostaviti
nadležnom Područnom uredu za zaštitu
i spašavanje Virovitica i Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i
općinski načelnici
		 Javna ustanova Park prirode Papuk
		 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim
vrijednostima
Virovitičkopodravske županije
		 Hrvatske šume d.o.o.
Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine
5. Nalaže se Javnoj ustanovi Park prirode
Papuk i Javnoj ustanovi za upravljanje
zaštićenim
prirodnim
vrijednostima
Virovitičko-podravske županije da provode
dodatne preventivne mjere zaštite od požara
određene procjenom ugroženosti od požara
te sustavno poboljšavaju zaštitu od požara
određenu odgovarajućim planovima.
Izvršitelj zadatka: Javna ustanova Park
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prirode Papuk
		 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim
vrijednostima
Virovitičkopodravske županije
Rok provedbe: 30.05.2013. godine
6. Zadužuju se župan, gradonačelnici i općinski
načelnici da sukladno planu motriteljskodojavne službe u svim gradovima odnosno
općinama na žitorodnim područjima pred
žetvenu sezonu, ustroje i opreme potrebnom
opremom izviđačko-preventivne ophodnje,
koje će na licu mjesta poduzimati mjere za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti,
odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje
i gašenje požara u samom začetku. U svrhu
usklađivanja plana ophodnji i njihovih
aktivnosti na području županije obvezno
uključivati
Županijskog
vatrogasnog
zapovjednika.
Hrvatske šume d.o.o., Javna ustanova
Park prirode Papuk i Javna ustanova
za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima
Virovitičko-podravske
županije zadužuju se da, temeljem indeksa
opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog
razreda opasnosti od nastanka i širenja
požara otvorenog prostora, obavezno
planiraju i provode danonoćno dežurstvo,
odnosno provode povećanje broja ophodnji
i broja ekipa.
Za građevine i površine koje su planom
čuvanja predviđene za čuvanje uspostaviti
odgovarajuću čuvarsku službu.
Usklađeni županijski plan motriteljskodojavne službe, izviđačko-preventivnih
ophodnji i popis građevina i površina koje
su planom čuvanja predviđene za čuvanje
dostaviti Područnom uredu za zaštitu
i spašavanje Virovitica i Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku najkasnije do
roka predviđenog za provedbu ove točke.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i
općinski načelnici
Hrvatske šume d.o.o.
Javna ustanova Park prirode Papuk
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Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim
vrijednostima
Virovitičkopodravske županije
Sudjelovatelj:
Vatrogasna
zajednica
Virovitičko-podravske županije
Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine
7. Utvrditi načine i uvjete korištenja
raspoložive teške građevinske mehanizacije
za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz
navedeno, planirati načine i postupke brzog
premještanja navedene mehanizacije.
Popis
raspoložive
teške
građevne
mehanizacije
s
razrađenim
planom
aktiviranja (angažiranja), odmah po isteku
roka za izvršenje, dostaviti nadležnom
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje
Virovitica i Županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i
općinski načelnici
Sudjelovatelj:
Vatrogasna
zajednica
Virovitičko-podravske županije Državna
uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Virovitica
Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine
8. Prije početka požarne sezone izvršiti
pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka
na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj
za djelovanje na požarima. Analizirati
izvršeno tijekom protupožarne sezone,
temeljem odgovarajućih zapisnika i planova
nužnih aktivnosti u pripremi/sanaciji
vozila, opreme i tehnike objediniti potrebe
na županijskoj razini i prijedlog sanacije
odnosno popravaka dostaviti Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje - glavnom
vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i
općinski načelnici,
Vatrogasna
zajednica
Virovitičkopodravske županije
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Virovitica
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Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine
9. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave
dužna su sustavno provoditi praćenje
stanja odlagališta otpada na svom
području i poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih
„divljih“ odlagališta.
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti
provedbi
mjera
uređenja
lokacija
zdravstvene zaštite odlagališta otpada
određenih posebnim propisima, odnosno
poduzimanju odgovarajućih mjera u smislu
uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane
korištenja odlagališta, te ostalih mjera za
sanaciju nekontroliranih odlagališta.
Izvršitelj zadatka: Župan, gradonačelnici i
općinski načelnici
Rok provedbe:
30. svibnja 2013. godine
10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Virovitica i Vatrogasna
zajednica Virovitičko - podravske županije
organizirati će informativno savjetodavne
sastanke
s predstavnicima Županije,
gradova i općina te drugih zainteresiranih
za zaštitu od požara na kojima će razmotriti
i analizirati tijek priprema i provedbe
aktivnosti zaštite od požara pred turističku
i žetvenu sezonu sukladno obvezama
proizašlim iz programa aktivnosti.
Izvršitelj zadataka: Državna uprava
za zaštitu i spašavanje, Područni ured
Virovitica Vatrogasna zajednica Virovitičko
- podravske županije
Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine
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12. Vatrogasna zajednica Virovitičko podravske županije će ažurirati odnosno
donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga
na području Županije koji mora sadržavati
pregled svih vatrogasnih postrojba s
područjima
odgovornosti,
djelovanja
kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih
vatrogasaca.
Vatrogasni
zapovjednik
Virovitičko - podravske županije dužan je
izraditi prosudbu potraživanja ispomoći,
odnosno mogućnosti pružanja pomoći te
sve dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Virovitičko - podravske županije
Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine

II.
Svi izvršitelji zadataka iz ovog Plana dužni
su o poduzetim mjerama izvijestiti Državnu
upravu za zaštitu i spašavanje, Područni ured
Virovitica.

III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
a biti će objavljen u Službenom glasniku
Virovitičko - podravske županije.

KLASA: 214-01/13-01/01
URBROJ: 2189/1-05/4-13-1
Virovitica, 17. svibnja 2013.
ŽUPAN
Tomislav Tolušić, dipl.iur.,v.r.

11. U mjesecu svibnju kao mjesecu zaštite od
požara, provesti vježbu s ciljem uvježbavanja
i koordinacije snaga za gašenje požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica
Virovitičko - podravske županije
Rok provedbe: 30. svibanj 2013. godine
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.

