SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

Godina XVI

Virovitica, 26. kolovoz 2009.

SADRŽAJ
str.

GRADONAČELNIK
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne
2
poslove i graditeljstvo
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
3
unutarnjem redu Službe za financije
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela
3
za gospodarstvo i razvoj
4. Odluka o rasporedu sredstava za rad
4
političkih stranaka
5. Rješenje o potvrdi imenovanja za
zapovjednika vatrogasnim postrojbi Vatrogasne
5
zajednice grada Virovitice

Broj 12
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Na temelju članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.) i
članka 12. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela
grada Virovitice (Službeni vjesnik grada
Virovitice, br. 6/03,10/05, 8/06, 12/07 i 10/09
), Gradonačelnik Grada Virovitice dana 26.
kolovoza 2009. g. donosi

26. kolovoz 2009.
Članak 5.

U članku 7.Pravilnika umjesto riječi ¨Gradsko
poglavarstvo¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnik¨.
Članak 6.

U članku 2. Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za komunalne poslove i
grditeljstvo (Službeni vjesnik Grada Virovitice,
br.16/07 i 5/09, nadalje: Pravilnika), umjesto
riječi ¨Gradskog poglavarstva¨ stavlja se riječ
¨Gradonačelnika¨

U članku 12.Pravilnika, pod Rednim brojem
1., u alineji 8 podnaslova OPIS POSLOVA,
briše se riječ ¨Gradskog poglavarstva¨ .
U istom članku Pravilnika, pod Rednim
brojem 2. pod podnaslovom ¨Naziv radnog
mjesta i stručni uvjeti¨ mijenja se naziv radnog
mjesta i glasi ¨STRUČNI SURADNIK ZA
UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE¨
Pod istim Rednim brojem 2, u alineji 5
podnaslova OPIS POSLOVA umjesto riječi
¨Gradsko poglavarstvo¨ stavlja se riječ
¨Gradonačelnika¨.
U podnaslovu ¨Broj izvršitelja¨ istoga
Rednog broja 2, broj ¨2¨mijenja se u broj ¨1¨.
U istom članku Pravilnika, Redni broj 8.
briše se.
Dosadašnji redni brojevi 9., 10.,11. i 12.
postaju redni brojevi 8.,9.10. i 11.

Članak 2.

Članak 7.

U članku 4. stavku 1. alineji 1. Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne
poslove i grditeljstvo (Službeni vjesnik Grada
Virovitice, br.16/07 i 5/09, nadalje: Pravilnika),
umjesto riječi ¨Gradskog poglavarstva¨ stavlja
se riječ ¨Gradonačelnika¨.
U alinejama 3, 6 i 8 stavka 1. istoga članka,
umjesto riječi ¨Gradsko poglavarstvo¨ stavlja se
riječ ¨Gradonačelnika¨.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ¨Službenom vjesniku
Grada Virovitice¨

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU
UPRAVNOG ODJELA ZA
KOMUNALNE POSLOVE I
GRADITELJSTVO
Članak 1.

Klasa: 023-01/09-01/17
Urbroj: 2189/01-01-09-1
Virovitica, 26. kolovoza 2009.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Članak 3.

U članku 5.Pravilnika umjesto riječi ¨Gradsko
poglavarstvo¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnik¨.
Članak 4.

U članku 6.stavku 1. Pravilnika umjesto
riječi ¨Gradskog poglavarstva¨ stavlja se riječ
¨Gradonačelnika¨.
U stavku 2. istoga članka briše se riječ
¨Gradsko poglavarstvo¨.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.) i članka
12. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela grada
Virovitice (Službeni vjesnik grada Virovitice, br.
6/03,10/05, 8/06, 12/07 i 10/09 ), Gradonačelnik
Grada Virovitice dana 26. kolovoza 2009. g.
donosi

26. kolovoz 2009.
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PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU SLUŽBE
ZA FINANCIJE
Članak 1.

U članku 4. stavku 1. alineji 1. Pravilnika o
unutarnjem redu Službe za financije (Službeni
vjesnik Grada Virovitice, br.11/05 i 16/07,
nadalje: Pravilnika), umjesto riječi ¨Gradskog
poglavarstva¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnika¨
U alineji 4.stavka 1. istoga članka, umjesto
riječi ¨Gradsko poglavarstvo¨ stavlja se riječ
¨Gradonačelnika¨.
Članak 2.

U članku 5.Pravilnika umjesto riječi ¨Gradsko
poglavarstvo¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnik¨.
Članak 3.

U članku 6. stavku 1. Pravilnika umjesto
riječi ¨Gradskog poglavarstva¨ stavlja se riječ
¨Gradonačelnika¨.
Članak 4.

U članku 7.Pravilnika umjesto riječi ¨Gradsko
poglavarstvo¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnik¨.
Članak 5.

U članku 12.Pravilnika, pod Rednim brojem
1., u alineji 8 podnaslova OPIS POSLOVA,
briše se riječ ¨Gradskog poglavarstva¨ .
U istom članku Pravilnika redni brojevi 7.,8.,
9. i 10. brišu se.
Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u ¨Službenom vjesniku
Grada Virovitice¨
Klasa:023-01/09-01/18
Urbroj: 2189/01-01-09-1
Virovitica, 26. kolovoza 2009.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.) i članka
12. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela grada
Virovitice (Službeni vjesnik grada Virovitice, br.
6/03,10/05, 8/06, 12/07 i 10/09 ), Gradonačelnik
Grada Virovitice dana 26. kolovoza 2009. g.
donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU
UPRAVNOG ODJELA ZA
GOSPODARSTVO I RAZVOJ
Članak 1.

U članku 4. stavku 1. alineji 1. Pravilnika
o unutarnjem redu Upravnog odjela za
gospodarstvo i razvoj (Službeni vjesnik
Grada Virovitice, br.11/05, 13/07 i 7/09,
nadalje: Pravilnika), umjesto riječi ¨Gradskog
poglavarstva¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnika¨
U alineji 4.stavka 1. istoga članka, umjesto
riječi ¨Gradsko poglavarstvo¨ stavlja se riječ
¨Gradonačelnika¨.
Članak 2.

U članku 5.Pravilnika umjesto riječi ¨Gradsko
poglavarstvo¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnik¨.
Članak 3.

U članku 6. stavku 1. Pravilnika umjesto
riječi ¨Gradskog poglavarstva¨ stavlja se riječ
¨Gradonačelnika¨
Članak 4.

U članku 7.Pravilnika umjesto riječi ¨Gradsko
poglavarstvo¨ stavlja se riječ ¨Gradonačelnik¨
Članak 5.

U članku 12.Pravilnika, pod Rednim brojem
1., u alineji 8 podnaslova OPIS POSLOVA,
briše se riječ ¨Gradskog poglavarstva¨
U istom članku Pravilnika Redni broj 2.
mijenja se i glasi:
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Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti
STRUČNI
SURADNIK
POLJOPRIVREDU
- VSS poljoprivrednog usmjerenja
- položen državni stručni ispit
-

-

ZA

OPIS POSLOVA
sudjeluje u rješavanju najsloženijih
pravnih poslova iz nadležnosti Upravnog
odjela
pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Upravnom odjelu
poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti
u radu i o urednom i pravilnom korištenju
poljoprivrednog zemljišta i sredstava za
rad
priprema informacije i druge stručne
materijale iz područja poljoprivrede i
šumarstva
provodi mjere za utvrđivanje odgovornosti
za povrede službene dužnosti
sudjeluje u pripremanju i donošenju
akata iz nadležnosti Upravnog odjela za
Gradonačelnika i Gradsko vijeće
priprema, usmjerava i sudjeluje u radu
povjerenstava, poglavito povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogodna
vodi evidenciju poljoprivednog zemljišta i
izdaje uvjerenja i potvrde
donosi rješenja u upravnom postupku iz
nadležnosti Upravnog odjela
obavlja i druge poslove po nalogu
gradonačelnika i pročelnika Upravnog
odjela
Broj izvršitelja: 1

U istom članku Pravilnika, pod Rednim
brojem 3. pod podnaslovom ¨Naziv radnog
mjesta i stručni uvjeti¨, u nazivu radnog mjesta,
iza riječi ¨STRUČNI SURADNIK ZA¨ brišu se
riječi ¨IMOVINSKO-PRAVNE I¨
U istom članku Pravilnika Redni broj 5. briše
se.
Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom

26. kolovoz 2009.

donošenja i objavit će se u ¨Službenom vjesniku
Grada Virovitice¨
Klasa:023-01/09-01/19
Urbroj: 2189/01-01-09-1
Virovitica, 26. kolovoza 2009.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju
političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
(„Narodne novine“ br. 01/07.) i članka 39.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradonačelnik
Grada Virovitice dana 26. kolovoza 2009.
godine, donosi

ODLUKU
o rasporedu sredstava za rad
političkih stranaka
Članak 1.

U Proračunu Grada Virovitice osiguravaju
se sredstva za redovito financiranje političkih
stranaka koje imaju najmanje jednog vijećnika
u Gradskom vijeću Grada Virovitice.
Članak 2.

Sredstva za redovito financiranje političkih
stranaka osiguravaju se u Proračunu Grada
Virovitice u iznosu od 4.000,00 kuna po
vijećniku godišnje.
Sredstva iz stavka 1. ove Odluke raspoređuju
se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava
za svakog vijećnika u Gradskom vijeću Grada
Virovitice tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva srazmjerno broju njezinih
vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog
vijeća.
Članak 3.

Ukoliko
pojedini
zastupnik
nakon
konstituiranja Gradskog vijeća napusti ili
promijeni članstvo u političkoj stranci,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
članku 2. ove Odluke ostaju političkoj stranci

26. kolovoz 2009.
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kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja
Gradskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više
političkih stranka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke
pripadaju političkoj stranci koja je pravni
sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovog članka,
vijećnik je dužan odmah izvijestiti Tajništvo
Grada Virovitice radi rasporeda i doznake
sredstava.
Članak 4.

Za
svakog
izabranog
zastupnika
podzastupljenog spola, političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini od 10%
iznosa predviđenog po svakom zastupniku iz
članka 2. ove Odluke.
Članak 5.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuju
se na žiro-račun ogranka političke stranke
sa područja grada Virovitice tromjesečno u
jednakim iznosima.
Nezavisni vijećnici dužni su otvoriti
poseban račun za redovito financiranje njihove
djelatnosti.
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
Klasa: 402-01/09-01/98
Ur.broj: 2189/01-01-09-1
Virovitica, 26. kolovoza 2009.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
Na temelju članka 17. Zakona o vatrogastvu
(NN 106/99, 117/01), 96/03, 139/04 – pročišćeni
tekst, 174/04 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 5/09.),Gradonačelnik Grada Virovitice dana
11. kolovoza 2009.godine, donosi

R JE Š E N J E
o potvrdi imenovanja zapovjednika
vatrogasnih postrojbi
Vatrogasne zajednice
grada Virovitice
I

Potvrđuje se imenovanje Ante Tutića za
zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne
zajednice grada Virovitice.
II

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 080-03/09-01/02
Ur.broj: 2189/01-03/5-09-2
Virovitica, 11. kolovoza 2009.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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26. kolovoz 2009.

26. kolovoz 2009.
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26. kolovoz 2009.

Službeni vjesnik Grada Virovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica

