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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 5. sjednici održanoj dana 13. studenoga
2013. g., donosi

O D LU K U
o istupanju Grada Virovitice iz trgovačkog
društva
RAZVOJNA AGENCIJA SJEVER -DAN
I
Grad Virovitica istupa sa danom 31. prosinca
2013.g. iz trgovačkog društva RAZVOJNA
AGENCIJA SJEVER –DAN – društva za usluge

1.

Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Povjerenstva za provedbu
prikupljanja pisanih ponuda i provedbu
javnog natječaja za komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora u Gradu
Virovitici

16

2. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Razvojne agencije VTA

16

privlačenja investicija, stvaranje radnih mjesta,
izradu projekata za privlačenje sredstava fondova
EU i obrazovanje d.o.o. iz razloga što je osnovao
svoju ustanovu Razvojnu agenciju VTA.

II
Grad Virovitica ostvaruje pravo na isplatu tržišne
vrijednosti svog poslovnog udjela u RAZVOJNOJ
AGENCIJI SJEVER –DAN.

III
Stjecatelj poslovnog udjela Grada Virovitice u
RAZVOJNOJ AGENCIJI SJEVER –DAN izvršit će
isplatu tržišne vrijednosti poslovnog udjela Gradu
Virovitici.
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IV

Ovlašćuje se Gradonačelnik da podnese zahtjev
za istupanje Grada Virovitice iz RAZVOJNE
AGENCIJA SJEVER –DAN, te da potpiše Ugovor i
druge akte vezane za postupak istupanja.

14. studeni 2013.

KLASA:364-02/13-01/03
URBROJ:2189/01-07/1-13-2
Virovitica, 13. studeni 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec. , v.r.

V
Razvojna agencija VTA preuzet će dva djelatnika
sa sjedištem u Virovitici Razvojne agencije SjeverDAN.
Dosadašnja točka V. postaje točka VI.

VI
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 302-01/13-01/22
URBROJ: 2189/01-08/1-13-4
Virovitica, 13. studeni 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec. ,v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ 6/13.), Gradsko vijeće Grada Virovitice
je na 5. sjednici, održanoj 13. studenoga 2013.g.,
donosi

O D LU K U
o stavljanju van snagu Plana gradnje
komunalnih vodnih građevina
Grada Virovitice za 2013. g.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine br.: 87/08., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,
16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br.: 6/13.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 5. sjednici održanoj dana 13. studeni
2013. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statutarne odluke o izmjeni statuta Glazbene
škole Jan Vlašimsky Virovitica
I.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarna odluke o izmjeni statuta Glazbene škole
Jan Vlašimsky Virovitica, KLASA: 003-06/1301/26, URBROJ: 2189-32-04-13-1, od 11. rujna
2013.g.

II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 602-01/13-01/09
URBROJ: 2189/01-04/1-13-3
Virovitica, 13. studeni 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Članak 1.
Stavlja se van snage Plan gradnje komunalnih
vodnih građevina Grada Virovitice za 2013. g.
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 11/12.) s
danom 13. studenoga 2013.g.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.

PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Temeljem članka 52. stavak 1. i članka 56.
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH
153/09., 63/11. i 130/11. i 56/13.) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ 6/13.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice je na svojoj 5. sjednici, održanoj
dana 13. studenoga 2013.g., donijelo sljedeću
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O D LU K U
o izmjeni Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj
Članak 1.
U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.17/10.),
članak 7. mijenja se i glasi:
„Članak 7.
Virkom d.o.o. dužan je prikupljenu naknadu za
razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na
posebnom kontu (poziciji), a način utroška
prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje
objekata iz točke 4. ove Odluke vršit će se sukladno
Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji
donosi Skupština Virkoma d.o.o. uz prethodno
mišljenje upravnog odjela nadležnog za komunalne
djelatnosti Grada Virovitice.
Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima
Virkom d.o.o. dostavljati će Gradu Virovitici
kvartalno.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
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U Odluci o pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 9/10.), u članku 4., stavku 1.
točka 2. mijenja se i glasi:
„2. zamjenici gradonačelnika 3,54.“

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.
godine.
KLASA: 080-02/13-01/06
URBROJ: 2189/01-02/2-13-2
Virovitica, 13. studeni 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec. , v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice
br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 5.
sjednici održanoj dana 13. studenoga 2013. godine,
donosi

O D LU K U
o izmjenama Odluke o naknadama troškova
vijećnicima i članovima radnih tijela

KLASA: 361-01/13-01/17
URBROJ: 2189/01-03/1-13-2
Virovitica, 13. studeni 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednik
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Članak 1.
U nazivu Odluke o naknadama troškova
vijećnicima i članovima radnih tijela („Službeni
vjesnik grada Virovitice“ br. 10/09. i 9/10.) riječ
„troškova“ briše se.

Članak 2.

Temeljem članka 3. i 6. stavka 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) i članka
30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 5. sjednici
održanoj dana 13. studenoga 2013.g., donijelo je

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Članak 3.
Vijećnicima pripada naknada u neto iznosu
300,00 kn mjesečno.“

O D LU K U
o izmjeni Odluke o pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika
grada Virovitice

Članak 4. mijenja se i glasi:
Predsjedniku Gradskog vijeća pripada naknada
za obavljanje poslova u neto iznosu od 2.100,00 kn
mjesečno.

Članak 3.
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Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.
Članak 6. briše se.

Članak 6.
Članak 8. briše se.

Članak 7.
Članak 9. briše se.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2014. g. i
objavit će su u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.

14. studeni 2013.

1. Odabire se ponuda trgovačkog društva „Ceste“
d.d. iz Bjelovara, Josipa Jelačića 2 sa ukupnom
cijenom ponude 3.109.829,55 kuna, za sklapanje
ugovora o povjeravanju obavljanja poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada
Virovitice.
2. Pod
obavljanjem
komunalne
djelatnosti
podrazumijeva se obavljanje radova ljetnog i
zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u
vremenskom periodu od dana 15. studenog
2013.godine do dana, 15.studenog 2014.godine.
3. Na temelju ove odluke gradonačelnik Grada
Virovitice sklopiti će sa odabranim ponuditeljem
ugovor o povjeravanju obavljanja poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada
Virovitice.
4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazloženje:

KLASA: 121-01/13-01/01
URBROJ: 2189/01-07/1-13-2
Virovitica, 13. studeni 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće
KLASA:340-03/13-01/05
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-4
Virovitica, 13. studeni 2013.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01,
26/03,82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11 i 144/12), članka 17. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice broj:5/09) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 5. sjednici održanoj dana, 13.
studenoga 2013. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području
grada Virovitice za 2013./2014.

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12)
donio je dana, 17. rujna 2013. godine, Odluku o
objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti putem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova KLASA:363-01/13-01/73,
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-2. Člankom 1. citirane
odluke određeno je da se raspisuju javni natječaji za
komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju
pisanog ugovora na području Grada Virovitice,
između ostalog i javni natječaj za održavanje
nerazvrstanih cesta – radovi na održavanju i
uređivanju nerazvrstanih cesta, sezona 2013./2014.,
od 15.11.2013.g. do 15.11.2014.g.
Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana, 26.
rujna 2013. godine, u listu „Virovitički list“ javni
natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na
području grada Virovitice za 2013/.2014.godinu.
Temeljem
objavljenog
javnog
natječaja
zaprimljena je jedna ponuda i to trgovačkog društva
„Ceste“ d.d. iz Bjelovara, Josipa Jelačića 2.
Pristigla ponuda je prihvatljiva i dostavljena u
skladu s traženim uvjetima iz dokumentacije za
nadmetanje.
Ukupna cijena ponude iznosi 3.109.829,55 kuna.
U toj je cijeni uračunat i porez na dodanu vrijednost.
Člankom
16.
Odluke
o
komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice
broj: 3/11, 11/11 i 3/12) određeno je da će se
najpovoljnijom ponudom smatrati ona s najvećim
brojem bodova utvrđenim prema sljedećim
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kriterijima: sposobnost za obavljanje djelatnosti:
oprema i poslovni prostor (do 15 bodova), broj i
struktura djelatnika (do 10 bodova), dosadašnji
poslovi (do 10 bodova), povoljnost ponude
ponuđena cijena (do 20 bodova).
Slijedom naprijed navedene odredbe izvršeno je
bodovanje predmetne ponude na način koji slijedi;
sposobnost za obavljanje djelatnosti odnosno
oprema-15 bodova, broj i struktura djelatnika-10
bodova, dosadašnji poslovi- 10 bodova, povoljnost
ponude-ponuđena cijena 20 bodova, odnosno
ukupno 55 bodova.
Obzirom na sve gore navedeno odlučeno je kao u
izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke Gradskog vijeća nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće
KLASA:310-02/13-01/19
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-5
Virovitica, 13. studeni 2013.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01,
26/03,82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11 i 144/12), članka 17. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice broj:5/09) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 5. sjednici održanoj dana, 13.
studenoga 2013. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete u
2014.godini
1. „Domogradnji“ d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4,
povjerava se obavljanje radova na održavanju
javne rasvjete u 2014. godini sa ukupnom
cijenom 185.373,13 kuna.
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2. Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete
na području grada Virovitice obavljat
će se u
vremenskom periodu od 01.siječnja 2014.godine
do 31. prosinca 2014.godine.
3. Gradonačelnik Grada Virovitice sklopiti će sa
tvrtkom „Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice,
Sajmište 4, Ugovor o povjeravanju obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete za vremenski
period iz točke 2. ove Odluke.
4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio ove Odluke.
Obrazloženje:
Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem
članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11,
11/11 i 3/12) donio je dana, 17. rujna 2013. godine,
Odluku o objavi javnih natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti putem ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova KLASA:36301/13-01/73,
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-2.
Člankom 1. citirane odluke određeno je da se
raspisuju javni natječaji za komunalnu djelatnost
održavanja javne rasvjete koja će se obavljati na
temelju pisanog ugovora na području Grada
Virovitice, u 2014. godini, na vrijeme od 01.siječnja
2014.godine do 31.prosinca 2014.godine.
Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana,
26. rujna 2013. godine, u listu „Virovitički list“ javni
natječaj za održavanje javne rasvjete na području
grada Virovitice u 2014.godini, KLASA:363-01/1301/73, UR.BROJ:2189/01-03/2-13-3.
Temeljem objavljenog javnog natječaja
zaprimljeno je dvije uredne ponude; tvrtke
„Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4 i
tvrtke „Slavić inženjering“ d.o.o. iz Virovitice, Trg
kralja Petra Svačića 23.
Postupak provedbe javnog natječaja provelo je
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i javnog natječaja za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u
gradu Virovitici.
Člankom 16. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice
broj: 3/11, 11/11 i 3/12) određeno je da će se
najpovoljnijom ponudom smatrati ona s najvećim
brojem bodova utvrđenim prema sljedećim
kriterijima: sposobnost za obavljanje djelatnosti:
oprema i poslovni prostor (do 15 bodova), broj i
struktura djelatnika (do 10 bodova), dosadašnji
poslovi (do 10 bodova), povoljnost ponude
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ponuđena cijena (do 20 bodova). Slijedom naprijed
navedenog Povjerenstvo je provelo postupak
bodovanja pristiglih ponuda sukladno naprijed
citiranom članku te je ocijenjeno kako slijedi; tvrtka
„Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4;
sposobnost za obavljanje djelatnosti odnosno
oprema-15 bodova, broj i struktura djelatnika- 9
bodova, dosadašnji poslovi- 9 bodova, povoljnost
ponude-ponuđena cijena 20 bodova, odnosno
ukupno 53 boda te tvrtka „Slavić inženjering“ d.o.o.
iz Virovitice, Trg kralja Petra Svačića 23, sposobnost
za obavljanje djelatnosti odnosno oprema-15
bodova, broj i struktura djelatnika- 9 bodova,
dosadašnji poslovi- 9 bodova, povoljnost ponudeponuđena cijena 18 bodova odnosno ukupno 51 bod.
Primjenom kriterija odabira ponude sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12)
ponuda tvrtke „Domogradnja“ ocijenjena je kao
najpovoljnija te je naprijed citirano Povjerenstvo
predložilo donošenje odluke o odabiru iste za
povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne
rasvjete.
S obzirom na sve gore navedeno odlučeno je
kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke Gradskog vijeća nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće
KLASA:310-02/13-01/19
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-5
Virovitica, 13. studeni 2013.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01,
26/03,82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11 i 144/12), članka 17. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice broj:5/09) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 5. sjednici održanoj dana, 13.
studenoga 2013. godine, donosi sljedeću
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ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete u
2014.godini
1. „Domogradnji“ d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4,
povjerava se obavljanje radova na održavanju
javne rasvjete u 2014. godini sa ukupnom
cijenom 185.373,13 kuna.
2. Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete
na području grada Virovitice obavljat
će se u
vremenskom periodu od 01.siječnja 2014.godine
do 31. prosinca 2014.godine.
3. Gradonačelnik Grada Virovitice sklopiti će sa
tvrtkom „Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice,
Sajmište 4, Ugovor o povjeravanju obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete za vremenski
period iz točke 2. ove Odluke.
4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio ove Odluke.

Obrazloženje:
Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12)
donio je dana, 17. rujna 2013. godine, Odluku o
objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti putem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova KLASA:363-01/13-01/73,
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-2. Člankom 1. citirane
odluke određeno je da se raspisuju javni natječaji za
komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete koja
će se obavljati na temelju pisanog ugovora na
području Grada Virovitice, u 2014. godini, na
vrijeme od 01.siječnja 2014.godine do 31.prosinca
2014.godine.
Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana, 26.
rujna 2013. godine, u listu „Virovitički list“ javni
natječaj za održavanje javne rasvjete na području
grada Virovitice u 2014.godini, KLASA:363-01/1301/73, UR.BROJ:2189/01-03/2-13-3.
Temeljem
objavljenog
javnog
natječaja
zaprimljeno je dvije uredne ponude; tvrtke
„Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4 i
tvrtke „Slavić inženjering“ d.o.o. iz Virovitice, Trg
kralja Petra Svačića 23.
Postupak provedbe javnog natječaja provelo je
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i javnog natječaja za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u
gradu Virovitici.
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16.
Odluke
o
komunalnim
Člankom
djelatnostima („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice
broj: 3/11, 11/11 i 3/12) određeno je da će se
najpovoljnijom ponudom smatrati ona s najvećim
brojem bodova utvrđenim prema sljedećim
kriterijima: sposobnost za obavljanje djelatnosti:
oprema i poslovni prostor (do 15 bodova), broj i
struktura djelatnika (do 10 bodova), dosadašnji
poslovi (do 10 bodova), povoljnost ponude
ponuđena cijena (do 20 bodova). Slijedom naprijed
navedenog Povjerenstvo je provelo postupak
bodovanja pristiglih ponuda sukladno naprijed
citiranom članku te je ocijenjeno kako slijedi; tvrtka
„Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4;
sposobnost za obavljanje djelatnosti odnosno
oprema-15 bodova, broj i struktura djelatnika- 9
bodova, dosadašnji poslovi- 9 bodova, povoljnost
ponude-ponuđena cijena 20 bodova, odnosno
ukupno 53 boda te tvrtka „Slavić inženjering“ d.o.o.
iz Virovitice, Trg kralja Petra Svačića 23, sposobnost
za obavljanje djelatnosti odnosno oprema-15
bodova, broj i struktura djelatnika- 9 bodova,
dosadašnji poslovi- 9 bodova, povoljnost ponudeponuđena cijena 18 bodova odnosno ukupno 51 bod.
Primjenom kriterija odabira ponude sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12)
ponuda tvrtke „Domogradnja“ ocijenjena je kao
najpovoljnija te je naprijed citirano Povjerenstvo
predložilo donošenje odluke o odabiru iste za
povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne
rasvjete.
S obzirom na sve gore navedeno odlučeno je kao
u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke Gradskog vijeća nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj
5/09., 1/13.) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 5.
sjednici održanoj dana 13. studenoga 2013.g., donosi
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ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA VIROVITICE
U 2013. GODINI
UVOD
Sukladno odredbama članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» br. 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.) u ostvarivanju prava i obveza u
području zaštite i spašavanja, predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave, između ostalog,
• najmanje jednom godišnje ili pri donošenju
proračuna, u cjelini razmatra stanje sustava
zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih
snaga zaštite i spašavanja te donosi smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na svom području,
• u proračunu osigurava sredstva namijenjena za
financiranje sustava zaštite i spašavanja u
narednoj godini,
• donosi procjenu ugroženosti i plana zaštite i
spašavanje,
• donosi opće akte kojima propisuju mjere,
aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
• obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
Ovom Analizom obuhvaćen je cjelokupan sustav
zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice,
odnosno pripreme i sudjelovanje sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće,
te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji,
pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju
mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Poseban naglasak je na plansko-operativnoj
dokumentaciji i sudionicima zaštite i spašavanja.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Zakonom o zaštiti i spašavanju sustav zaštite i
spašavanja definiran je kao oblik pripremanja i
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te
ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih
snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti,
reagiranju na katastrofe i otklanjanje mogućih
uzroka i posljedica katastrofa.
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite
i spašavanja na području Grada Virovitice temelji se
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na Zakonu o zaštiti i spašavanju i podzakonskim
propisima na temelju kojih je Grad Virovitica je
donio i provodi akte kako slijedi:
• Odluku o donošenju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za
područje grada Virovitice (Službeni vjesnik br.
17/10., 12/12.)
• Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja
grada Virovitice (Službeni vjesnik br. 1/13.)
• Odluku o usvajanju plana Civilne zaštite grada
Virovitice (Službeni vjesnik br. 1/13.)
• Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području grada Virovitice
(Službeni vjesnik br. 7/11.)
• Odluku o osnivanju i organiziranju postrojbe
civilne zaštite opće namjene Grada Virovitice
(Klasa:810-01/11-01/04, Ur.broj:2189/01-10/312-6, od 5. lipnja.2012. godine)
• Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite
u Gradu Virovitici (Službeni vjesnik br. 12/12.,
7/13.)
• Odluka o imenovanju voditelja skloništa
(Službeni vjesnik br. 12/12.)
• Odluka o smotri postrojbe civilne zaštite opće
namjene Grada Virovitice (Klasa:810-01/1301/03, Ur.broj: 2189/01-10/3-13-9 od 18. ožujka
2013.)
• Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Grada Virovitice (Službeni vjesnik br.
10/13.)
• Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Virovitice (Službeni vjesnik
br. 2/12.)
• Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada
(Klasa:810-01/11-01/02, Ur.broj:2189/01-10/311-1, od 23. veljače 2011. godine)
• Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Virovitice (Klasa:81001/11-01/5, Ur.broj:2189/01-10/3-11-1, od 6.
rujna 2011. godine)
• Plan pozivanja Tima civilne zaštite opće namjene
Grada
Virovitice
(Klasa:810-01/13-01/17,
Ur.broj:2189/01-10/03-13-1,
od
22.listopada.2013. godine)
• Plan pozivanja povjerenika civilne zaštite Grada
Virovitice (Klasa:810-01/13-01/18,
Ur.broj:
2189/01-10/03-13-1, od 22. listopada. 2013.
godine)
• Plan pozivanja voditelja skloništa (Klasa:81001/13-01/19, Ur.broj:2189/01-10/03-13-1, od
22.listopada.2013. godine)
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• Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku za područje grada
Virovitice za 2013. godinu (Službeni vjesnik br.
7/13.)
• Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Virovitice u 2012. godini
(Službeni vjesnik br. 12/12.)
• Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja u 2013.g. (Službeni vjesnik br.
12/12.)
Sustav zaštite i spašavanja temeljio se uglavnom
na operativnim snagama zaštite i spašavanja, koje se
zaštitom i spašavanjem bave kao profesionalnom
djelatnošću, pravnim osobama od interesa za zaštitu i
spašavanje, te udrugama koje se bave zaštitom i
spašavanjem.
SUDIONICI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sudionici zaštite i spašavanja prema čl. 5. Zakona
o zaštiti i spašavanju na razini grada su;
• Operativne snage zaštite i spašavanja
• Fizičke i pravne osobe
• Izvršno i predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave
Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su, u
obavljanju redovnih djelatnosti, planirati mjere i
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja
mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te
prilagođavati
obavljanje
redove
djelatnosti
postojećim okolnostima kada je proglašena
katastrofa.
STOŽERI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br.79/07.) te
Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» br.
40/08. i 44/08.), Zapovjedništva zaštite i spašavanja
su preimenovana u Stožere zaštite i spašavanja, te je
redefinirana njihova uloga tako da Stožeri zaštite i
spašavanja više izravno ne rukovode i ne
zapovijedaju operativnim snagama zaštite i
spašavanja
već
pružaju
stručnu
potporu
gradonačelniku u rukovođenju i koordiniranju
operativnih snaga zaštite i spašavanja te pripremaju
akcije zaštite i spašavanja. Isto tako, izmijenjen je i
sastav Stožera, tako da, sukladno čl. 5. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja Načelnik Stožera više nije gradonačelnik
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već njegov zamjenik, a članovi Stožera su, pored
osoba određenih čl.9.st.3. Zakona o zaštiti i
spašavanju, po dužnosti zapovjednik javne
vatrogasne postrojbe i zapovjednik zapovjedništva
civilne zaštite.
Gradsko vijeće Grada Virovitice je nakon
provedenih lokalnih izbora, temeljem članka 29.
Zakona o zaštiti i spašavanju, donijelo Rješenje o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Virovitice (Službeni vjesnik br. 10/13.), o čemu je
nadležni Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj
obavijestio Državnu upravu za zaštitu i spašavanje,
Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica.
Zapovjednik Stožera je u 2013. godini sazvao je
jednu sjednicu Stožera zaštite i spašavanja zbog
pružanja stručne potpore u donošenju izmjena i
dopuna Plana Zaštite i spašavanja Grada Virovitice i
Plana civilne zaštite Grada Virovitice, te je donijelo
Zaključke o usvajanju Plana Zaštite i spašavanja
Grada Virovitice i Plana civilne zaštite Grada
Virovitice, radi upućivanja Planova gradonačelniku
na daljnje postupanje i donošenje.
Zapovjednik Stožera sudjelovalo je u
postrojavanju Tima civilne zaštite opće namjene
Grada Virovitice, koje se odvijalo u dva navrata
tijekom 2013. godine.
Stožer je aktivno sudjelovao u pokaznoj vježbi
operativnih snaga Virovitičko-podravske županije
koja se održala u sklopu Nacionalne koordinacije
djelatnika zaštite i spašavanja županija i gradova u
RH, te je zahvaljujući provedenim aktivnostima svih
sudionika vježba ocijenjena uspjelom.
ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno odredbama čl. 17. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja, reguliran je sastav zapovjedništva
civilne zaštite.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće na području grada, imenuje se
zapovjedništvo civilne zaštite grada. Zapovjednik
zapovjedništva je u pravilu, čelnik upravnog odjela
gradske uprave u čijoj su nadležnosti zdravstvo i
socijalna skrb. Zapovjedništvo, sukladno općim
aktima, imenuje predstavničko tijelo grada iz redova
predstavničkog tijela i gradske uprave, predstavnika
područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne
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uprave za zaštitu i spašavanje, te uz prethodno
pribavljeno mišljenje pravnih osoba čija je redovna
djelatnost zaštita i spašavanja, od stručnih osoba za
pojedina područja prirodnih, tehničko-tehnoloških i
drugih nesreća iz njihovih redova sukladno strukturi
snaga za provođenje mjera civilne zaštite iz
operativnog plana civilne zaštite grada.
Svi članovi Zapovjedništva civilne zaštite
sudjelovali su u postrojavanju Tima civilne zaštite
opće namjene Grada Virovitice, koje se odvijalo u
dva navrata tijekom 2013. godine.
PLAN CIVILNE ZAŠTITE
Plan Civilne zaštite grada Virovitice koji se
sastoji od ustroja civilne zaštite, popune
obveznicima i materijalno tehničkim sredstvima
mobilizacije, te sadrži mjere sklanjanja, evakuacije i
zbrinjavanja.
S obzirom na izmjenu Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Virovitice u dijelu timova civilne zaštite, izrađen je i
usvojen novi Plan civilne zaštite Grada Virovitice
(Službeni vjesnik br. 1/13.)
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Gradonačelnik je donio Odluku o osnivanju i
organiziranju specijalističkih postrojbi civilne zaštite
i postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada
Virovitice. S obzirom da je donesen Plan civilne
zaštite Grada Virovitice stvoreni su uvjeti da se izvrši
ustroj postrojbe Tima civilne zaštite opće namjena.
Postrojba je popunjena vojnim obveznicima koji su
istovremeno i obveznici civilne zaštite, a pričuva je
sastavljena od dobrovoljaca. Stanje popune
postrojbe zadovoljavajuće je u kvalitativnom i
kvantitativnom pogledu. Popunu i evidenciju
postrojbi provodi PUZS Virovitica u suradnji sa
MORH-om. Na postrojavanju postrojbe izvršena je i
obuka pripadnika, te su za početak opremljeni s
reflektirajućim prslukom.
Mobilizaciju pričuvnih snaga zaštite i spašavanja,
temeljem odluke gradonačelnika, provodi PUZS
Virovitica temeljem Plana mobilizacije koji je dio
plana zaštite i spašavanja Grada Virovitice, kako je
to i propisano čl. 28. st.3. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja .
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PLANOVI I PREVENTIVA

SKLONIŠTA

Temeljni dokumenti za razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Virovitice, kako je to i
predviđeno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju
(«Narodne novine» br.174/04. i 79/07.), su Procjena
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara od velikih nesreća i katastrofa (u daljnjem
tekstu: Procjena ugroženosti), i Plan zaštite i
spašavanja.

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan
odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog
planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i
izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i
spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama
učešća u prostornom planiranju. Stoga grad, u
proceduri donošenja dokumenata prostornog
uređenja (prostorni planovi), a sukladno članku 6. i
članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, Pravilniku o
mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju
prostora, te Zakonu o prostornom uređenju, treba u
iste uključiti mjere zaštite od elementarnih nepogoda
i ratnih opasnosti.

Grad Virovitica je izradio i usvojio Procjenu
ugroženosti (Službeni vjesnik Grada Virovitice br.
17/10 i 10/12), kao i Plan zaštite i spašavanja grada
Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br.
1/13.). Poslovi izrade Procjene ugroženosti i Plana
povjereni su Zavodu za unapređenje sigurnosti d.d.
Osijek Ugovorom KLASA: 960-01/09-01/01,
URBROJ: 2189/01-03/2-09-7 od 25.03.2009.
Vezano za izradu navedenih plansko-operativnih
dokumenata, potrebno je spomenuti da je u 2009.
godini izrađen Plan zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija, te Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Grada Virovitice,
a ti su podaci korišteni za izradu Procjene
ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja.
S obzirom na inspekcijski nadzor Državne uprave
za zaštitu i spašavanje svih akata i planova koji su
usvojeni u području zaštite i spašavanja, izrađena je
izmjena Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite. Oba dokumenta usvojena su siječnju 2013.
godine.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju nadležnost za izradu navedenih
dokumenata, prešla je na razinu jedinica lokalne
samouprave koje iste mogu raditi same ili njihovu
izradu povjeriti ovlašteniku (ovlaštenim pravnim
osobama za stručne poslove u području planiranja
zaštite i spašavanja).
Obzirom na sve učestalije vremenske anomalije i
pojave ekstremnih vremenskih uvjeta (olujno
nevrijeme praćeno ekstremno velikom količinom
padalina i tučom, toplinski val), gradske službe (JVP,
komunalna poduzeća) su, u više navrata, tijekom
godine, intervenirale u zaštiti i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara na području grada. Nužna je
stoga, obzirom da iste predstavljaju gotove snage
koje su na raspolaganju gradonačelniku, njihova
operativna spremnost za intervencije u slučaju
potrebe kako bi, u suradnji sa ostalim subjektima
sustava zaštite i spašavanja, djelovale u prevenciji i
sanaciji posljedica.

Grad je, sukladno Pravilniku o kriterijima za
određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu,
obvezan, na svom području, osigurati uvjete za
sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih
dobara.
Obveza izgradnje skloništa ubuduće, s ciljem
stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih
dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih
katastrofa, biti će uređena zakonom o civilnoj zaštiti.
Grad Virovitica, upravlja sa jedinim skloništem
na području grada koje se nalazi na Trgu kralja
Tomislava 6.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i osobe koje se zaštitom i spašavanjem
bave u okviru redovne djelatnosti imaju važnu ulogu
u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada
Virovitice kroz redovnu djelatnost, a posebno u
slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja
civilne zaštite.
Pravne osobe koje se bave zaštitom i
spašavanjem su: hitna pomoć, javno zdravstvo,
socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba,
zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za
održavanje komunalne infrastrukture - vodovod,
kanalizacija, čistoća, groblja i druge, te pravne osobe
koje se bave građevinskom, prijevozničkom,
turističkom i drugim djelatnostima od interesa za
zaštitu i spašavanje.
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Sve navedene službe i pravne osobe djeluju na
području grada, bilo da im je grad osnivač, bilo da
svojom djelatnošću pokrivaju područje grada, a
osnivač im je država, županija, ili su u privatnom
vlasništvu.
Posebno se mora naglasiti uloga službi i pravnih
osoba kojima je osnivač grad. Prvenstveno se to
odnosi na gradska komunalna poduzeća sa svojim
službama koja predstavljaju gotovu snagu, i koja,
pored JVP, gradonačelnik može uporabiti u slučaju
nesreća, bilo prirodnih, bilo tehničko-tehnoloških jer
su ista, kadrovski, organizacijski i materijalnotehnički, osposobljena za djelovanje u izvanrednim
situacijama.
Navedene pravne osobe će, temeljem konkretnih
zadaća iz plana zaštite i spašavanja Grada Virovitice,
i vlastitih programa i operativnih planova zaštite i
spašavanja, nakon sagledavanja vlastitih sposobnosti
u obavljanju zadaća zaštite i spašavanja, a koje se ne
tiču njihove redovne djelatnosti, a komplementarne
su sa već postojećim organizacijskim i personalnim
sposobnostima, eventualno zatražiti financiranje
(gradske), ili sufinanciranje (državne, županijske,
privatne), određenih razvojnih programa realizacija
kojih bi doprinijela jačanju dijela njihovih
sposobnosti u jedinstvenom sustavu zaštite i
spašavanja na području grada. Njihove redovite
zadaće definirane su aktima o osnivanju i pozitivnim
zakonskim propisima.
Službe i pravne osobe koje djeluju na području
grada su:
• Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Virovitica, Trg bana Jelačića 18, Virovitica
• MUP, PU Virovitičko-podravska , Trg bana
Jelačića 16, Virovitica
• Vatrogasna zajednica grada Virovitice, Matije
Gupca 63, Virovitica
• Opća bolnica Virovitica, Lj. Gaja 21, Virovitica
• Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ, Lj.
Gaja 21, Virovitica
• Zavod za hitnu medicinu, Lj. Gaja 21, Virovitica
• Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica
Orahovica, Trg sv. Florijana 2, Orahovica
• Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, T
Masaryka 6, Virovitica
• Hrvatske vode, VGI «Županijski kanal»
Virovitica, A. Mihanovića 29, Virovitica
• HEP ODP d.o.o. – Elektra Virovitica, A.
Mihanovića 42, Virovitica
• Flora Vtc d.o.o., Vukovarska cesta 5, Virovitica
• Virkom d.o.o. Virovitica, Kralja Petra Krešimira
IV 30, Virovitica
• Plin VTC d.o.o., Ferde Rusana 2, Virovitica
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U postupku izrade ove Analize zatraženo je da svi
nositelji sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Virovitice dostave očitovanje o poduzetim
aktivnostima u 2013. godini i o procjeni vlastite
sposobnosti u obavljanju zadaća zaštite i spašavanja
kao i spremnost za djelovanje u katastrofama i većim
nesrećama, što su isti i učinili.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica u
slučaju katastrofa i većih nesreća aktivno sudjeluje
preko ŽC 112 koji svakodnevno profesionalno
obavlja svoju zadaću, pa je tako spreman djelovati u
svom mogućim ugrozama i katastrofama te je na
dispoziciji svim jedinicama lokalne uprave i
samouprave u tijeku 24 sata. PUZS Virovitica u
redovnom radu i u slučaju većih katastrofa djeluje
preventivno i savjetodavno te koordinira aktivnosti
zaštite i spašavanja na području županije.
MUP, PU Virovitičko-podravska navodi da
tijekom 2013. godine nije bilo nikakvih angažiranja
u sustavu zaštite i spašavanja na području grada
Virovitice. U slučaju potrebe Policijska uprava
Virovitičko-podravska spremna je u svakom
trenutku, u okviru svojih nadležnosti, doprinijeti
daljnjem jačanju jedinstvenog sustava zaštite i
spašavanja na području grada Virovitice te efikasno
provoditi zadaće vezane uz zaštitu i spašavanje u
katastrofama i većim nesrećama.
Vatrogasna zajednica grada Virovitice
ocijenila je spremnost u djelovanju u katastrofama i
većim nesrećama temeljem zadaća koje su određene
Planom zaštite i spašavanja. Temeljem postojećeg
stanja vatrogastva na području Grada Virovitice, kao
i stanja opremljenosti i funkcioniranja Javne
vatrogasne postrojbe Virovitica, u sljedećem
periodu potrebno je u cilju poboljšanja i
modernizacije sredstava i opreme učiniti sljedeće:
- za unapređenje uvjeta djelovanja vatrogasaca na
području Grada Virovitice:
• pokrenuti pitanje revizije stanja hidrantske
mreže u Gradu Virovitici
• pokrenuti pitanje stanja vatrogasnih pristupa
(vatrogasnih prilaza i operativnih površina
za rad vatrogasnih vozila )
• izvršiti izgradnju poligona za uvježbavanje
tehnologija gašenja
• izvršiti rekonstrukciju i opremanje sale za
trening vatrogasaca
• izvršiti opremanje polivalentne, sadržajno
opremljene prostorije za nastavu
- za unapređenje rada Javne vatrogasne postrojbe:
• izvršiti opremanje vatrogasne postrojbe
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opremom i tehnikom prema Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi
• nabaviti toplinsku kameru s uređajem za
vanjsko praćenje slike te CD snimačem
slikovnih zapisa što im omogućava
utvrđivanje mjesta s nemoćnim osobama u
zapaljenim, tamnim i zadimljenim
prostorima te jako zagrijanih predmeta kao i
brzo lociranje žarišta požara
• nabaviti opremu za odvajanje električnih
vodova, uklanjanje palih vodova napona do
5000 V
• modernizirati radio – komunikaciju
- za efikasno djelovanje u akcidentnim
situacijama:
• nabaviti pumpe za pretakanje opasnih tvari
koje omogućavaju uklanjanje prolivenih
lokvi te sadržaja spremnika s više različitih
vrsta korozivnih, otrovnih, oksidacijskih,
reaktivnih i drugih opasnih tvari
• nabaviti pumpu za pretakanje lakozapaljivih
tekućina
• nabaviti alpinističku opremu , te obučiti
nekoliko vatrogasaca za spašavanje ljudi u
ekstremnim uvjetima (visinama i dubinama)
• nabaviti visokotlačne zračne jastuke za
podizanje teških tereta do 30 000 kg
• nabaviti plovila i potrebnu količinu
ronilačke i spasilačke opreme da možemo
intervenirati na vodi i pod vodom , te
osposobiti za ronioce.
• nabaviti opremu za određivanje ili mjerenje
koncentracije opasne tvari
• nabaviti dovoljno opreme za sprječavanje
istjecanja opasnih tvari
• nabaviti opremu za pretraživanje terena te
razbijanje i uklanjanje prepreka da možemo
izbavljati ljude iz ruševina
• napraviti poligon sa specijaliziranom
opremom i sustavima za simulaciju
određenih tehnologija da se vatrogasci mogu
kvalitetno uvježbavati u gašenju požara na
tehnološkim postrojenjima
Vatrogasna zajednica grada Virovitice navodi da
su potrebna veća materijalna ulaganja u dijelu
materijalno-tehničkog razvoja (nabava opreme i
vozila), kao i razvoj kadrovskih potencijala (obuka,
vježbe).
Opća bolnica Virovitica, u obavljanju zadaće
zaštite i spašavanja, osigurat će smještajne
kapacitete za zbrinjavanje nastradalih. Što se tiče
provođenja preventivnih mjera, Opća bolnica
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Virovitica odredila je odgovorne osobe i zamjene
odgovornih osoba za prijem i prenošenje obavijesti
Županijskog centra 112, kao i Naputak o načinu
prijema i prenošenja priopćenja nadležnog centra
112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno
poduzeti. Opća bolnica Virovitica ima Plan
evakuacije i spašavanja te ima namjeru provesti
praktičnu vježbu kako bi sudionici vježbe imali
jasniju predodžbu o stvarnim mogućim kriznim
situacijama. Za uspješnost akcije spašavanja i
zbrinjavanja nastradalih u katastrofama i većim
nesrećama bilo bi dobro planirati izgradnju
heliodroma.
Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u
sklopu svoje redovne djelatnosti ocijenila je
spremnost u djelovanju u katastrofama i većim
nesrećama temeljem zadaća koje su određene
Planom zaštite i spašavanja.
Hrvatske vode, VGI «Županijski kanal»
Virovitica navode da tijekom 2013. godine odnosno
od 1. siječnja do 23. rujna 2013. godine na području
grada Virovitice nisu bile proglašene niti redovne
niti izvanredne mjere obrane od poplava. U istom
periodu na području grada nije bilo nikakvih štetnih
djelovanja vode niti je bila zabilježena bilo koja
druga pojava vezana uz djelovanje voda a koja bi
zahtijevala mjere provođenja zaštite od štetnog
djelovanja voda. Hrvatske vode u istom periodu
provodile su i provode redovne aktivnosti u pogledu
tehničkog održavanja vodotoka i kanala na području
grada koji su u nadležnosti Hrvatskih voda, a isto
tako vrši se i kontinuirani nadzor istih od strana
vodočuvarske službe kako bi se na vrijeme uočile
sve moguće nepravilnosti i spriječile eventualne
moguće štete.
HEP ODP d.o.o. – Elektra Virovitica navodi da
u slučaju izvanrednih okolnosti i opasnosti koje
mogu nastati na elektroenergetskim objektima na
području koje pokriva Elektra Virovitica, u svrhu
zaštite i spašavanja ljudi i materijalno tehničkih
sredstava Elektra Virovitica raspolaže ljudskim i
tehničkim resursima.
Flora Vtc d.o.o. kao Operativne snage grada
Virovitice, upoznata je sa zadaćama i potrebnim
aktivnostima koje proizlaze iz Operativnog plana za
zaštitu i spašavanje grada Virovitice. Sva oprema
koja je na raspolaganju gradu Virovitici kao i
Operativne snage, a nalazi se u vlasništvu Flore Vtc
d.o.o. je u stanju pripravnosti te je u ispravnom
stanju i spremna za sve izvanredne aktivnosti.
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Virkom d.o.o. ima Tim za krizne situacije, koji se
sastoji od rukovodstva i stručnih djelatnika i ukupno
broji 18 članova. Ukoliko dođe do situacije da tvrtka
Virkom d.o.o. ima raspoložive snage (radnike) koji
mogu poslužiti u zaštiti i spašavanju ako je to
potrebno, vođa tima za rukovođenje kriznim
situacijama donijet će o tome odluku.Tijekom 2013.
godine nije bilo aktivnosti djelovanja (intervencije
na vodovodnoj mreži i sustavu odvodnje pri pojavi
velike nesreće u naseljima).
Plin VTC d.o.o. u 2013. godini nije imala
aktivnosti vezanih za isključenje plinskih
priključaka zbog ozbiljno oštećenih građevina.
Strojevi i uređaji su u ispravnom stanju, te su
spremni za djelovanje u snagama ZIS-a.

UDRUGE
GRAĐANA
SPAŠAVANJU

U

ZAŠTITI

I

U pojedinim situacijama, kada za svladavanje
problema u pojedinoj sredini ne postoje
profesionalne operativne snage koje bi mogle
uspješno riješiti nastali problem, odmah se aktiviraju
pričuvni kapaciteti udruga građana (Hrvatska gorska
služba spašavanja, Hrvatska zajednica tehničke
kulture,
kinološke,
speleološke,
ronilačke,
alpinističke i druge udruge).
U akcijama zaštite i spašavanja sve se više koriste
specijalna oprema i sredstva, te posebno razrađene
metode djelovanja. Za to su potrebna posebna znanja
i vještine, koje se rijetko stječu u svakodnevnim
radnim aktivnostima, već se moraju posebno učiti i
razvijati. Uključivanje u akcije zaštite i spašavanja
dragovoljaca koji se samostalno prijave tijekom
akcije znatno je manje učinkovito nego kad se
uključuju osobe koje su posebno osposobljene. Osim
radnih vještina i znanja, najbolji način stjecanja
dopunskih znanja i vještina je rad u udrugama
građana koje su usmjerene na aktivnosti zaštite i
spašavanja .
Uz sudjelovanje u akcijama zaštite i spašavanja,
udruge građana imaju značajnu ulogu i u provedbi
preventivnih aktivnosti zaštite i spašavanja. To se
ostvaruje edukacijom stanovništva za provedbu
samo-zaštitnih aktivnosti i postupaka, podizanjem
svijesti o postojanju pojedinih opasnosti i rizika
putem različitih načina pristupa populaciji,
dopunskim školskim aktivnostima ili različitim
oblicima okupljanja mladeži.
U ovom segmentu veće udruge građana, kao što
su Hrvatski Crveni Križ i Hrvatska vatrogasna
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zajednica, s obzirom na svoj ekonomski potencijal i
sustavno riješeno financiranje, mogu i moraju učiniti
najviše sa ciljem popularizacije volontiranja i
podizanju opće svijesti o nužnosti pomaganja
drugima, posebno kod mladeži. Pri tome ne treba
zanemariti činjenicu da je prevencija najbolji i
najučinkovitiji dio zaštite i spašavanja, kroz koji se s
relativno malim sredstvima, u odnosu na cijenu
akcija zaštite i spašavanja i otklanjanje posljedica
katastrofa, postižu vrlo značajni rezultati u
smanjenju rizika i opasnosti.
Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje su:
HGSS, Crveni križ, planinari, kinolozi i drugi.
ZAKLJUČCI
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Virovitice utvrđuje se
1. Vezano
za
izradu
plansko-operativnih
dokumenata, predviđenih pozitivnim zakonskim
propisima, ističe se da je u 2013. godini izrađen
Plan zaštite i spašavanja grada Virovitice i Plan
civilne zaštite Grada Virovitice.
2. Trenutno stanje sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Virovitice može se ocijeniti kao
zadovoljavajuće
jer
osigurava
uspješno
funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja u
redovnim
aktivnostima
i
izvanrednim
situacijama.
3. Postrojba Tim civilne zaštite opće namjene je u
kadrovskom smislu obučena i organizacijski
uređena, te iako nije u potpunosti opremljena
adekvatnom opremom, u operativnom smislu,
spremna je za izvršenje zadaća u zaštiti i
spašavanju.
4. Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja Grada Virovitice u
2013.godini potrebno je utvrditi aktivnosti,
pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem
što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i
spašavanja.
KLASA: 810-01/13-01/12
UR.BROJ: 2189/01-10/03-13-16
Virovitica, 13. studeni 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec. , v.r.
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Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» broj: 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta Grada Virovitice
– pročišćeni tekst («Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 5. sjednici održanoj dana 13. studenoga
2013. godine donijelo je

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA U 2014. GODINI
Radi ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja, a s ciljem zaštite i spašavanja
ljudi, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša,
donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja u 2014. godini, kako slijedi:
1. IZRADA TEMELJNIH DOKUMENATA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Temeljni dokumenti za razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Virovitice, kako je to i
predviđeno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju
(«Narodne novine» br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), su Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i
spašavanja, te Plana civilne zaštite. Grad Virovitica
je izradio i usvojio sva tri temeljna dokumenta.
Poslovi izrade Plana zaštite i spašavanja povjereni su
Zavodu za unapređenje sigurnosti d.d. Osijek
Ugovorom KLASA: 960-01/09-01/01, URBROJ:
2189/01-03/2-09-7 od 25.03.2009, a poslovi izrade
Plana civilne zaštite povjereni su tvrtki INKonzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda Ugovorom
KLASA: 960-01/09-01/01, URBROJ: 383-12-27 od
9. listopada 2012. godine.
2. CIVILNA ZAŠTITA
2.1. Stožeri zaštite i spašavanja
U svrhu ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza,
a sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» br.79/07.) i
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine»
br.40/08.), u Stožere zaštite i spašavanja imenovani
su članovi koji će biti stručna i savjetodavna pomoć
gradonačelniku u slučaju
proglašenja stanja
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. U
sljedećem razdoblju potrebno je sazivati Stožer radi
uvježbavanja članova u slučaju proglašenja stanja
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
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2.2. Postrojba Civilne zaštite
Postrojba Tim civilne zaštite opće namjene je u
kadrovskom smislu obučena i organizacijski
uređena, te iako nije u potpunosti opremljena
adekvatnom opremom, u operativnom smislu,
spremna je za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju,
sukladno Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne
zaštite.
U tom smislu, nužno je, u suradnji sa PUZS
Virovitica, izraditi srednjoročni plan prioriteta
materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i
skupne opreme), provođenja osposobljavanja,
uvježbavanja i drugih aktivnosti Civilne zaštite
(zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti
civilne zaštite), a s ciljem razvoja vlastitih
sposobnosti za djelovanje na sprječavanju i
otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze
mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima
je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
redovita djelatnost.
2.3. Mjere civilne zaštite
Sklanjanje
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan
odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog
planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i
izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i
spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama
učešća u prostornom planiranju. Stoga grad, u
proceduri donošenja dokumenata prostornog
uređenja (prostorni planovi), a sukladno članku 6. i
članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, Pravilniku o
mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju
prostora, te Zakonu o prostornom uređenju, treba u
iste uključiti mjere zaštite od elementarnih nepogoda
i ratnih opasnosti.
Važeće odredbe postojećih prostornih planova na
području Grada Virovitice sadrže odredbe koje se
odnose na mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja
na okoliš, sklanjanje ljudi, zaštitu od požara.
Grad Virovitica, upravlja sa jedinim skloništem
na području grada koje se nalazi na Trgu kralja
Tomislava 6. U tom cilju, za troškove održavanja
skloništa u proračunu Grada Virovitice za 2014.
godinu predvidjet će se potrebna sredstva za redovno
održavanje i tehničku kontrolu, definirati će se
konkretni sklonišni kapaciteti, odnosno skloništa i
prostori pogodni za sklanjanje ljudi kod katastrofa i
velikih nesreća.
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Evakuacija i zbrinjavanje
Planom civilne zaštite, definirana je organizacija
provođenja evakuacije (pregled kapaciteta i
operativnih postupaka, organizacija i operativne
snage za provođenje, pregled osoba koje podliježu
evakuaciji po kategorijama i broju, pregled mjesta
prikupljanja i prihvata, pregled pravaca i prometnica
za evakuaciju, pregled prometnih sredstava po vrsti i
kapacitetu, itd.), i zbrinjavanja (pregled nositelja,
kapaciteta, zadaća i operativnih postupaka,
organizacija i operativne snage, mjesta i lokacija
prihvata, itd.) ljudi, materijalnih i kulturnih dobara
kao i životinja i namirnica životinjskog porijekla.
Ostale mjere
U svrhu podizanja razine svijesti građana kao
sudionika zaštite i spašavanja te educiranja potrebno
je provoditi informiranje građana o pravilnom
postupanju u slučaju katastrofe ili velike nesreće.
Edukaciju i informiranje građana potrebno je
provoditi putem sredstava javnog informiranja,
prezentacijom rada redovnih snaga zaštite i
spašavanja, edukacijom građana i slično.
Uz sudjelovanje u akcijama zaštite i spašavanja,
udruge građana imaju značajnu ulogu i u edukaciji
stanovništva za provedbu samo-zaštitnih aktivnosti i
postupaka, podizanjem svijesti o postojanju
pojedinih opasnosti i rizika putem različitih načina
pristupa
populaciji,
dopunskim
školskim
aktivnostima ili različitim oblicima okupljanja
mladeži.
U ovom segmentu veće udruge građana, kao što
su Gradsko društvo Crvenog križa i Vatrogasna
zajednica, s obzirom na svoj ekonomski potencijal i
sustavno riješeno financiranje, mogu i moraju učiniti
najviše sa ciljem popularizacije volontiranja i
podizanju opće svijesti o nužnosti pomaganja
drugima, posebno kod mladeži.
3. VATROGASTVO (vatrogasno zapovjedništvo i
postrojbe)
Na području grada djeluje Vatrogasna zajednica
grada koja obuhvaća Javnu ustanovu Vatrogasnu
postrojbu Virovitica, DVD Virovitica i DVD Korija.
Zajednicom upravlja zapovjedništvo na čelu sa
zapovjednikom.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu Grad osigurava
sredstva za rad Vatrogasne postrojbe i Vatrogasne
zajednice. Izdvajanje sredstava bazira se na visini
proračuna, odnosno izvornih prihoda proračuna.
U cilju daljnjeg jačanja spremnosti za djelovanje
u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na
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području Grada Virovitice potrebno je istoj osigurati
sredstva za opremanje, usavršavanje i osposobljavanje, odnosno veća materijalna ulaganja u
dijelu materijalno-tehničkog razvoja (nabava
opreme i vozila), kao i razvoj kadrovskih potencijala
(obuka, vježbe).
Osobito se to odnosi na potrebu stručnog
osposobljavanja djelatnika JVP Virovitica koji bi se
obučili za poslove otklanjanja posljedica nastalih u
slučajevima iznenadnog zagađenja okoliša, za
područje Virovitičko-podravske županije, s obzirom
da ovlaštene tvrtke nema na cijelom području
Sjeverozapadne i Istočne Hrvatske, osobito jer je
unutar JVP organizirano 24 satno dežurstvo
djelatnika, a potrebno je osim osposobljavanja
nabaviti i dodatna transportna sredstava i opremu za
potrebe hitnih intervencija. U proračunu Grada
Virovitice za 2014. godine osigurat će se sredstva
potreba za funkcioniranje Javne vatrogasne
postrojbe, a za navedeno stručno osposobljavanje i
popunjavanje opremom za ekološke akcidente
zatražit će se pomoć županije, u skladu s
mogućnostima i otvorenim fondovima EU.
DVD Virovitica i DVD Korija su potporne snage
Javnoj vatrogasnoj postrojbi, a čini ih ukupno 180
članova, od čega 30 operativnih. Sredstva za rad
dobrovoljnih vatrogasnih društava osiguravaju se
preko Vatrogasne zajednice Grada.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE KAO
REDOVNOM DJELATNOŠĆU
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti imaju
važnu ulogu u sustavu zaštite i spašavanja na
području Grada Virovitice kroz redovnu djelatnost, a
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu
djelovanja civilne zaštite.
Navedene pravne osobe će, temeljem konkretnih
zadaća iz plana zaštite i spašavanja Grada Virovitice,
i vlastitih programa i operativnih planova zaštite i
spašavanja, nakon sagledavanja vlastitih sposobnosti
u obavljanju zadaća zaštite i spašavanja, a koje se ne
tiču njihove redovne djelatnosti, biti potrebno
dodatno osposobiti i financijski poduprijeti
(financiranjem ili sufinanciranjem) određene
razvojne programe realizacija kojih bi doprinijela
jačanju dijela njihovih sposobnosti u jedinstvenom
sustavu zaštite i spašavanja na području grada, a sve
u skladu s mogućnostima proračuna.
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5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana koje se bave zaštitom i
spašavanjem na području Grada Virovitice, imaju
svoju ulogu u sustavu zaštite i spašavanja, a njihove
zadaće su definirane u Procjeni ugroženosti, i
potvrđene Plana zaštite i spašavanja.
Temeljem dostavljenih izvoda iz programa u
skladu sa iskazanim potrebama osigurat će se
sredstva u Proračunu Grada Virovitice za udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje.

U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i provedbu javnog natječaja za komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Gradu Virovitici imenuje se:
- Kristijan Sabo za zamjenika predsjednika.
KLASA:363-01/11-01/29
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-4
Virovitica, 15. listopada 2013.g.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

KLASA: 214-01/13-01/04
UR: BROJ: 2189/01-10/3-13-3
Virovitica, 13. studeni 2013,
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 9. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj:3/11) i članka 39. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:6/13.) Gradonačelnik Grada
Virovitice dana 15. listopada 2013. g., donosi
sljedeće

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za provedbu prikupljanja
pisanih ponuda i provedbu javnog natječaja
za komunalne djelatnosti koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora u
Gradu Virovitici
I
U Povjerenstvu za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i provedbu javnog natječaja za komunalne
djelatnsoti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Gradu Virovitici („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice broj:4/11. i 7/11.) razrješuje se:
Zoran Alavanja sa dužnosti zamjenika
predsjednika.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.) i članka 6. Odluke o osnivanju
Agencije za razvoj Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, br. 11/11., 3/12., 7/12. i
13/13.) Gradonačelnik Grada Virovitice donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Razvojne agencije VTA
I.
U Upravno vijeće Razvojne agencije VTA
imenuju se:
1. Lahorka Weiss, dipl.eoc., za predsjednicu
2. Ivan Sić, dipl.ing., za člana
3. Matija Mustač, dipl.eoc., za člana
4. Mirjana Terlecky, dipl.iur., za člana
5. Đurđica Aragović, dipl.polit., za člana

II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 302-01/12-01/07
Ur.broj: 2189/01-10/1-13-10
Virovitica, 9. listopada 2013.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.
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