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Na temelju članka 37. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 1/06,
12/07. i 4/08.) Gradsko poglavarstvo Grada
Virovitice na 116. sjednici održanoj dana 30.
rujna 2008.g., donijelo je

ODLUKU
o sudjelovanju investitora u gradnji
javnih parkirališta
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom
propisuje se način
sudjelovanja investitora koji grade, dograđuju,
nadograđuju, rekonstruiraju, vrše promjenu
namjene građevina, mijenjaju ili privode namjeni
građevinu ili dio građevine (u nastavku: investitor
koji gradi građevinu) koji nemaju mogućnost
izgradnje potrebnog broja parkirališnih mjesta na
parceli građevine koja se gradi ili u blizini lokacije

na zasebnoj čestici u vlasništvu investitora u
gradnji javnih parkirališta.
Pod izrazom: “Blizina lokacije” iz stavka 1.
ovog članka smatra se udaljenost do 200,00 m od
građevine koja se gradi.
Članak 2.
Investitor iz članka 1. ove Odluke koji
nema mogućnost izgradnje propisanog broja
parkirališnih mjesta na parceli građevine koja se
gradi ili u blizini lokacije na zasebnoj čestici u
svom vlasništvu obvezan je sudjelovati u gradnji
javnih parkirališta plaćanjem naknade za onaj
broj parkirališnih mjesta koje nije u mogućnosti
izgraditi na parceli građevine ili u blizini lokacije
na zasebnoj čestici u svom vlasništvu.
Potreban broj parkirališnih mjesta koje su
investitori prilikom izgradnje građevine u obvezi
osigurati propisan je provedbenim odredbama
važećeg plana.
Članak 3.
Naknada za jedno parkirališno mjesto za koje
investitor plaća sudjelovanje u gradnji javnih
parkirališta ovisi o području zone u kojoj se
građevina gradi i iznosi :
-30.000,00 kuna u zoni I – zaštićena Kulturnopovijesna cjelina Grada Virovitice utvrđena
Rješenjem Ministarstva kulture
-20.000,00 kuna u zoni II – granice naselja
Virovitice
-10.000,00 kuna u zoni III – područja izvan
granica naselja Virovitica
Članak 4.
Kada se u postupku prije izdavanja potvrde
na glavni projekt, rješenja o uvjetima građenja,
rješenja o izvedenom stanju ili potvrde izvedenog
stanja, odnosno prilikom izdavanja posebnih
uvjeta za potvrdu glavnog projekta (u daljnjem
tekstu: akti za gradnju) utvrdi da investitor
na parceli građevine koja se gradi ili u blizini
lokacije na zasebnoj čestici u svom vlasništvu
nema mogućnost osiguranja propisanog broja
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parkirališnih mjesta upravni odjel nadležan za
poslove komunalnog gospodarstva (u daljnjem
tekstu: upravni odjel) pozvat će investitora na
sklapanje ugovora s Gradom Viroviticom kojim
će definirati sudjelovanje investitora u izgradnji
javnih parkirališta plaćanjem naknade sukladno
odredbama ove odluke.
Ugovor se potpisuje prije izdavanja akta na
temelju kojeg se može graditi.
Ako investitor ne potpiše ugovor smatrat će
se da nema uvjete za gradnju iz odredaba GUP-a,
odnosno za izdavanje akata za gradnju.
Članak 5.
Ugovor o sudjelovanju investitora u gradnji
javnih parkirališta plaćanjem naknade mora
sadržavati:
- broj parkirališnih mjesta koji je investitor
dužan osigurati na parceli građevine koja se
gradi ili u blizini lokacije na zasebnoj čestici
u svom vlasništvu,
- broj parkirališnih mjesta za koje plaća
naknadu
- napomenu da li se naknada plaća za stambeni
ili poslovni prostor te koje je namjene poslovni
prostor
- iznos naknade koju je u obvezi investitor platiti
Gradu Virovitici kao sudjelovanje u gradnji
javnih parkirališta plaćanjem naknade, a koji
se utvrđuje na način da se broj parkirališnih
mjesta za koje investitor plaća naknadu množi
sa jediničnim iznosom iz čl.3. ove Odluke
- rokove plaćanja naknade sukladno čl. 6. ove
Odluke
- naznaku da su sredstva naknade koju investitori
plaćaju strogo namjenska za izgradnju novih
javnih parkirališta
- naznaku da zaključenjem ugovora i plaćanjem
naknade investitor ne stječe isključivo pravo
korištenja javnih parkirališnih mjesta.
Ako dođe do promjene investitora Grad
Virovitica će sa novim investitorom sklopiti
dodatak ugovora.
Članak 6.
Naknada se u pravilu plaća jednokratno, a
prije izdavanja akta o građenju.
Na zahtjev investitora naknada se može
platiti na više rata, ali najviše do 12 rata. Ukupni
iznos naknade, ukoliko se plaća u ratama, mora
se uplatiti najkasnije do izdavanje uporabne
dozvole.
Članak 7.
Sklapanjem ugovora o sudjelovanju i
plaćanjem naknade investitor ne stječe isključivo

pravo korištenja javnih parkirališnih mjesta nego
samo nego samo ispunjava jedan od uvjeta za
izdavanje posebnih uvjeta, odnosno odobrenja za
građenje.
Članak 8.
Odredbe ove Odluke neće se primjenjivati na
investitore koji zamjenjuju oštećene i dotrajale
konstruktivne i druge dijelove građevine,
krovišta, stupove, stolariju, odnosno koji izvode
radove na kojima se sprečava daljnje propadanje
građevine pod uvjetom da se radovi izvode
unutar postojećih gabarita građevine i da nema
promjene namjene.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.
Klasa: 360-01/08-01/73
Ur broj: 2189/01-05-08-1
Virovitica, 30. rujna 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Temeljem članka 4. Odluke o davanju
odobrenja za uporabu naziva Grada Virovitice
(¨Službeni vjesnik¨Grada Virovitice br.1/05) i
članka 37. Statuta Grada Virovitice (¨Službeni
vjesnik¨Grada Virovitice br.1/06, 12/07 i 4/08),
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 116.
sjednici održanoj dana 30. rujna 2008.g. donosi

ODLUKU
o odobrenju uporabe naziva Grada
Virovitice
Aeromodelarskom klubu
I.
Odobrava se Aeromodelarskom klubu sa
sjedištem u Virovitici, Tina Ujevića kbr.8,
uporaba riječi ¨Virovitica¨ u nazivu navedeno
Kluba, a koji je osnovan s ciljem okupljanja
građana koji se bave zrakoplovnim modelarstvom,
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rekreacije i rada na razvijanju tehničke kulture,
odnosno odgoja i obrazovanja mladih na području
zrakoplovnog sporta.
II
Utvrđuje se naziv Udruge iz prethodne točke
ove Odluke kao: Aeromodelarski klub Virovitica,
a skraćeni naziv: Aeromodelari.
III.
Aeromodelarski klub Virovitica tj. njegovi
članovi dužni su tijekom svojega djelovanja rabiti
riječi ¨Virovitica¨ u obliku i sadržaju utvrđenom
točkom II. ove Odluke na način koji ne šteti
ugledu i dostojanstvu Grada Virovitice.
IV.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljati
će Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada
Virovitice.
V.
Ova Odluka objaviti će se u ¨Službenom
vjesniku¨ Grada Virovitice.
Klasa:017-01/08-01/04
Urbroj:2189/01-05-08-2
Virovitica, 30. rujna 2008.g.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko poglavarstvo
Grada Virovitice na 116. sjednici održanoj dana
30. rujna 2008č. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stručnom
nadzoru proljetnog dijela sistematske
preventivne deratizacije za grad
Viroviticu u 2008. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o stručnom nadzoru
proljetnog dijela sistematske preventivne
deratizacije koja je provedena na području grada

Virovitice u 2008. godini.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 351-04/08-01/14
Ur.broj: 2189/01-03/4-08-2
Virovitica, 30. rujna 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 4.Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(¨Narodne
novine¨br.86/08), gradonačelnik Grada Virovitice
Ivica Kirin, dipl.ing. donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O
UNUTARNJEM REDU
UREDA GRADONAČELNIKA
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Ureda
gradonačelnika (¨Službeni vjesnik¨Grada Virovi
tice¨br.7/03,10/03,9/05,2/06,11/06, 9/08 i 12/08),
u članku 12. Redni broj:4 mijenja se i glasi:

¨Redni br: 4
Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti
  VIŠI REFERENT ZA PROTOKOL I ODNOSE
SA JAVNOŠĆU
- VŠS upravnog, ekonomskog  ili  tehničkog
usmjerenja
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA
- provodi pravovremeno i cjelovito
informiranje
javnosti
o
radu
gradonačelnika i aktivnostima u okviru
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djelatnosti gradskih tijela
surađuje s nadležnim institucijama,
državnim
tijelima
i
službama,
gospodarskim subjektima, udrugama i
jedinicama lokalne i regionalne (područne)
samouprave

daje odgovore i  informacije na pitanja
novinara
organizira medijsko praćenje rada
gradskih tijela
organizira medijske i javne nastupe
gradonačelnika
i
drugih
osoba
imenovanih na dužnosti u Gradu
Virovitici
priprema i provodi medijske kampanje
i događaje vezane za programe Grada
Virovitice
vrši
tekstualne
i
kvantitativnokvalitativne analize medijskih objava o
Gradu Virovitici
vrši poslove akreditacije novinara
organizira ispitivanje javnog mnijenja
priprema sve materijale za javne
nastupe gradonačelnika i drugih osoba
imenovanih na dužnosti u Gradu
Virovitici
vrši   organizacijske i tehničke poslove
protokola i ceremonijala posebno
za potrebe gradonačelnika i drugih
osoba imenovanih na dužnosti u Gradu
Virovitici u svezi posjeta i prijama
delegacija i izaslanstva
sudjeluje u organiziranju poslova
ceremonijala posebnih svečanosti i
drugih prigoda od značaja za Grad
Virovitici
provodi aktivnosti vezane za službene
posjete i putovanja gradonačelnika i
drugih osoba imenovanih na dužnosti
u Gradu Virovitici, priprema kalendar
posjeta i putovanja
obavlja i  druge odgovarajuće  poslove
po nalogu gradonačelnika i pročelnika
Ureda¨

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
¨Službenom vjesniku¨ Grada Virovitice.
Klasa:023-01/08-01/15
Urbroj:2189/01-01-08-1
Virovitica, 30.rujna 2008.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

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

