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Sadržaj
GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o postupku izbora članova vijeća
mjesnih odbora
2. Odluke o proširenju djelatnosti društva s
ograničenom odgovornošću Informativnog centra Virovitica

str.

14

9

12.Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske

18

4. Odluka o odobravanju kupnje nekretnina
u poslovnoj građevini – novoj interpolaciji kompleksa Palače Pejačević

11

5. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
u poduzetničkoj zoni Antunovac

12

8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica
9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama statuta Kazališta
Virovitica

13

11.Program rada Gradskog vijeća Grada
Virovitice za 2014.g.

10

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica

str.

1

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
obveznoj deratizaciji na području Grada
Virovitice

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Razvojne agencije
VTA

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu 11. rada Kazališta Virovitica

12

12

13

GRADONAČELNIK
1. Odluka o naknadi za sudjelovanje u
vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim vatrogascima na području Grada
Virovitice

19

2. Rješenje
o
imenovanju
člana
Povjerenstva koje procjenjuje troškove
stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i
vrijednost drvne mase

19

3. Rješenje
o
imenovanju
člana
Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske

20

4. Odluka o produženju radnog vremena
ugostiteljskih objekata za novogodišnje
blagdane na području Grada Virovitice

20

13

10.Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Odluke o izmjenama
Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13.) i Članka
30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 6/13.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 6. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donosi

OSTALO
1. Statut Razvojne agencije VTA

20

ODLUKU
o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora
Opće odredbe

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju izbori članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Virovitice.
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Biračko pravo

Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem
tekstu: Vijeća) biraju hrvatski državljani s navršenih
18 godina koji imaju prebivalište na području
mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori provode (u
daljnjem tekstu: birači).
Za člana Vijeća može se kandidirati i biti izabran
birač koji na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na
području mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori
provode.

Članak 3.
Biračko pravo ostvaruje se na neposrednim
izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim
sustavom.
Članovi Vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti
započinju im danom konstituiranja vijeća.
Raspisivanje izbora

Članak 4.
Redovni izbori za sva Vijeća mjesnih odbora sa
područja Grada Virovitice održavaju se treće
nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Prijevremeni se izbori za članove Vijeća kojima
je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju u roku
od 60 dana od dana raspuštanja Vijeća.
Ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u
kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni
izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se
mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.
Mandat

Članak 5.
Mandat članova Vijeća izabranih na redovnim
izborima traje do objave odluke Gradskog vijeća
Grada Virovitice o raspisivanju izbora.
Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća izabranih na redovnim izborima.
Kandidiranje
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Pravo predlaganja kandidacijske liste za izbor
članova Vijeća imaju sve političke stranke
registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor
članova Vijeća na način propisan njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju
statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan
voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Kandidacijske listu za izbore članova Vijeća
može predložiti jedna politička stranka te dvije ili
više političkih stranaka.

Članak 7.
Kada birači, kao ovlašteni predlagatelji, predlažu
kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske
liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u
zavisnosti od broja birača tog mjesnog odbora i to:
- do 200 birača - 10 potpisa,
- od 201 do 500 birača - 15 potpisa,
- od 501 do 800 birača - 20 potpisa,
- od 801 do 1100 birača - 45 potpisa,
- od 1101 birača - 60 potpisa.
Za broj birača u smislu stavka 1. ovog članka
uzima se broj birača iz bilo kojih izbora koji su
održani neposredno prije stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora za Vijeća.
Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe
birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske
liste.
Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje
Gradsko izborno povjerenstvo.

Članak 8.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom
obrascu u koji se unose sljedeći podaci:
- ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum
rođenja, osobni indentifikacijski broj (OIB), i
spol predloženih kandidata,
- ime i prezime, prebivalište birača, broj i mjesto
izdavanja važeće osobne iskaznice te potpis
birača.
Predlaganje kandidacijskih lista

Članak 9.

Članak 6.

Kandidacijske liste podnose se na obrascima čiji
sadržaj i oblik propisuje Gradsko izborno
povjerenstvo.

Kandidiranje je postupak predlaganja
kandidacijskih lista od strane ovlaštenih
predlagatelja.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se
navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost,
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prebivalište kandidata, datum rođenja, osobni
identifikacijski broj (OIB) i spol kandidata
predloženih na listi.

Članak 10.
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti
dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na
snagu odluke o raspisivanju izbora.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke
stranke, dvije ili više političkih stranaka koja je,
odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako
su političke stranke registrirale skraćeni naziv
stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i
kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači njen
naziv je "kandidacijska lista grupe birača".
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi
kandidat na listi.

Članak 11.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se
navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a
kandidati moraju biti na listi poredani od rednog
broja 1 zaključno do rednog broja koliko se članova
Vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno
utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koji
se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano
predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se
biraju u to Vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koji
se bira na izborima, kandidacijska lista nije
pravovaljana.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se i
očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature
ovjerovljena od strane javnog bilježnika ili Gradskog
izbornog povjerenstva.
Zbirna lista

Članak 12.
Gradsko
izborno
povjerenstvo
utvrđuje
pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista u
skladu s odredbama ove Odluke i odredbama zakona
kojima se propisuje postupak provođenja izbora za
predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.
Pravovaljane kandidacijske liste Gradsko izborno
povjerenstvo će prihvatiti, a nepravovremene i
nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će
odbaciti odnosno odbiti.
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Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim
pravovaljanim kandidacijskim listama.
Zbrinu listu sastavit će Gradsko izborno
povjerenstvo za svaki mjesni odbor posebno nakon
što utvrdi pravovaljanost kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste
te ime i prezime nositelja liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema
abecednom redu punog naziva političke stranke,
odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je
više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku
listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu
prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 14.
Gradsko izborno povjerenstvo objaviti će u roku
od 48 sati od isteka roka za kandidiranje u lokalnim
sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj
ploči mjesnog odbora i na internetskim stranicama
grada sve pravovaljano predložene kandidacijske
liste i zbirnu listu za izbor članova svakog pojedinog
vijeća mjesnog odbora.
Izborna promidžba

Članak 15.
Sve političke stranke koje su predložile
kandidacijske liste, nositelji kandidacijskih lista
grupe birača, kandidati naznačeni na objavljenoj listi
kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na iznošenje i
obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu
promidžbu pod jednakim uvjetima (u daljnjem
tekstu: sudionici izborne promidžbe).
Izborna promidžba počinje danom objave zbirne
liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 16.
Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su
sudionicima izborne promidžbe u okviru svojih
mogućnosti, omogućiti iznošenje i obrazlaganje
izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne
promidžbe, pod jednakim uvjetima.

Članak 17.
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu
održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno
19,00 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba
kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili
procjena rezultata izbora.
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Tijela za provedbu izbora

20. prosinca 2013.

13. objavljuje rezultate izbora,
14. obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.

Članak 18.
Članak 21.
Tijela za provedbu izbora su:
1. Gradsko izborno povjerenstvo
2. birački odbori.
Gradsko izborno povjerenstvo provodi izbore za
članove svih vijeća mjesnih odbora.
Stručne i administrativne poslove obavlja stručni
tim.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka i članovi
stručnog tima iz stavka 3. ovog članka imaju pravo
na naknadu za svoj rad.
Gradonačelnik određuje visinu naknade za
predsjednika, potpredsjednika i članove gradskog
izbornog povjerenstva, biračkih odbora i stručnog
tima.
Sva tijela za provedbu izbora donose odluke
većinom glasova svih članova.

Članak 19.
Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik,
potpredsjednik, i četiri člana koje imenuje
gradonačelnik.
Predsjednik i potpredsjednik Gradskog izbornog
povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi izbornog
povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke, niti kandidati na izborima koji se
provode.

Članak 20.
Gradsko izborno povjerenstvo:
propisuje obrasce u postupku kandidiranja i
provedbe izbora,
2. donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora,
3. brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora
za članove Vijeća,
4. ovjerava očitovanja,
5. određuje članove stručnog tima za provođenje
izbora,
6. imenuje članove biračkih odbora,
7. određuje biračka mjesta,
8. nadzire rad biračkih odbora,
9. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora,
10. na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje
liste i sastavlja zbirnu listu,
11. nadzire pravilnost izborne promidžbe,
12. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa
biračkih mjesta,
1.

Birački odbori imenuju se za svako biračko
mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i
osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i
četiri člana koje imenuje Gradsko izborno
povjerenstvo najkasnije 10 dana prije dana
održavanja izbora.
Dva člana biračkog odbora određuje većinska
politička stranka odnosno političke stranke, a dva
člana oporbena politička stranka odnosno političke
stranke sukladno stranačkom sastavu svakog
pojedinog vijeća mjesnog odbora.
Predsjednik, zamjenik potpredsjednik i članovi
biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima
koje provode.
Političke stranke dužne su odrediti članove
biračkih odbora i dostaviti ih Gradskom izbornom
povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana
održavanja izbora za vijeća mjesnih odbora.
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne
budu dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu
u roku iz stavka 5. ovog članka, Gradsko izborno
povjerenstvo će samostalno odrediti članove
biračkih odbora.
Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne
smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
O načinu rada biračkih odbora Gradsko izborno
povjerenstvo donosi obvezatne upute.
Promatrači

Članak 22.
Političke stranke i birači koji su predložili
kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog
odbora, promatrači nevladinih udruga registriranih u
Republici Hrvatskoj kao i nevladine udruge koje
djeluju na području neovisnog promatranja izbornih
postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih
prava imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti
provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i
prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene
nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u
zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika
izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Gradsko izborno povjerenstvo obveznim
uputama može podrobnije utvrditi prava i dužnosti
promatrača, te način praćenja provedbe izbora.
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Gradsko izborno povjerenstvo izdaje iskaznice
promatračima na temelju potvrde o imenovanju
promatrača političke stranke ili predlagatelja ili
nositelja kandidacijske liste birača od dana objave
zbirnih lista.
Nevladine udruge mogu podnijeti zahtjev za
promatranje izbora od dana stupanja na snagu odluke
o raspisivanju izbora.
Biračka mjesta

Članak 23.
Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na
biračkim mjestima.
Gradsko izborno povjerenstvo objavit će koja su
biračka mjesta određena, s naznakom koji birači
imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu,
najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Sjedišta biračkih mjesta u pravilu su stalna za sve
vrste izbora. U slučaju potrebe određivanja novog
biračkog mjesta ili promjene njegova sjedišta za
raspisane izbore, Gradsko izborno povjerenstvo
donijet će rješenje samo za novoodređena biračka
mjesta ili rješenje o promjeni sjedišta biračkog
mjesta.
Gradsko izborno povjerenstvo odredit će biračka
mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj
udaljenosti, na način da broj birača na jednom
biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u
vremenu određenom za glasovanje. Svakom
biračkom mjestu određuje se redni broj.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna
prostorija za glasovanje uređena i opremljena na
način koji osigurava tajnost glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo
istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za Vijeće
mjesnog odbora za koje se glasuje
Provedba izbora

Članak 24.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom
mjestu, glasačkim listićem.
Glasački se listić tiska pod nadzorom Gradskog
izbornog povjerenstva.
Nakon tiskanja glasačkih listića, iste zaprima
Gradsko izborno povjerenstvo koje provjerava
njihovu ispravnost te zapisnički utvrđuje njihov broj.

Članak 25.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:
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- naziv liste i
- ime i prezime nositelja liste.
Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću
onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi
kandidacijskih lista mjesnog odbora.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Na svakom glasačkom listiću mora biti
naznačena vrsta izbora na koje se odnosi.
Svaki glasački listić mora imati otisnut serijski
broj.
Na svakom glasačkom listiću nalazi se pečat
Gradskog izbornog povjerenstva.

Članak 26.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene
na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziv kandidacijske
liste za koju se glasuje.

Članak 27.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
- nepopunjeni glasački listić,
- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za koju je listu birač glasovao,
- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više
kandidacijskih lista.

Članak 28.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do
devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju, a
biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu mora
se omogućiti glasovanje.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom
mjestu moraju biti stalno prisutni predsjednik
biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje dva
člana biračkog odbora.

Članak 29.
Predsjednik odnosno potpredsjednik biračkog
odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira
za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe
ovlašten naložiti biraču ili promatraču koji ometa red
i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje
drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti
pomoć policije. Službene osobe policije od kojih je
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zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka,
mogu nositi oružje.

Članak 30.
Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik
biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava
u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju
upisan.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis
birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim
ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje
popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti
glasovanju u toj jedinici.
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan
predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio
izbornog materijala.

Članak 31.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga
što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati,
može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja
je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi
zaokružiti redni broj ispred naziva liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja
ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto obavijestiti će o tome birački odbor.
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva
člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u
mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje,
vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje
birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i
glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj
obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o
radu biračkog odbora.
Provedba izbora za članove Vijeća mjesnog
odbora

Članak 32.
Po završenom glasovanju birački odbor će
najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i
staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu
birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju
zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i
pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju
glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja na biračkom
mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom
popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima,
vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na
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biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj
birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački
odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom
biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana.
U slučaju ponavljanja glasovanja, rezultat
glasovanja, na tom biračkom mjestu, utvrđuje se u
roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 33.
U Vijeću mjesnih odbora bira se broj članova
sukladno kriterijima utvrđenim Statutom Grada
Virovitice tako da se:
- pet članova bira u mjesnom odboru koji ima do
1 000 stanovnika,
- sedam članova bira u mjesnom odboru koji ima
1 001 ili više stanovnika.
Za broj stanovnika pojedinog mjesnog odbora
uzima se broj stanovnika utvrđen po posljednjem
popisu stanovništva.

Članak 34.
Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se
proporcionalnom izbornom metodom, na način da
cijelo područje jednog mjesnog odbora čini jednu
izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na
području tog mjesnog odbora i koji pristupe
glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju
sve članove vijeća mjesnog odbora.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću
mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju
najmanje 5% važećih glasova birača.
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti
izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na
način da se ukupan broj važećih glasova koje je
dobila svaka kandidacijska lista jedinice dijeli s
brojem od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima pri čemu
se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako
dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora
osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko
brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne
ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora
bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u
vijeću mjesnog odbora koliko je postigla
pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano
najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog
odbora bira.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila
jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono će
pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
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Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova
te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u
Vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista. U tom
slučaju broj članova Vijeća će se povećat i jedino
tada broj članova Vijeća može biti paran.

Članak 35.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati
od rednog broja jedan pa do rednog broja koliko je
određena lista dobila mjesta u Vijeću.

Članak 36.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na
biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit
će:
- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj
birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela,
- broj birača koji su pristupili glasovanju prema
izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za
glasovanje,
- broj birača koji su glasovali izvan biračkog
mjesta,
- broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu
uz pomoć druge osobe,
- koliko je birača ukupno glasovalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska
lista, te
- broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve
druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu
dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati
zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena
bilješka uz navođenje razloga odbijanja, ako ih član
biračkog odbora navede.

Članak 37.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački
odbor dostavlja Gradskom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja
biračkog mjesta.
Gradsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate
glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja
biračkog mjesta.

Članak 38.
O svom radu Gradsko izborno povjerenstvo vodi
zapisnik za svaki mjesni odbor posebno u koji će
ubilježiti:
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- broj birača upisanih u izvatku odnosno izvacima
iz popisa birača i priloženim potvrdama za
glasovanje za svaki mjesni odbor posebno,
- broj birača koji su glasovali,
- broj nevažećih glasački listića,
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska
lista mjesnog odbora.
Svaki član Gradsko izbornog povjerenstva može
staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik iz stavka 1.
ovog članka potpisuju svi članovi Gradskog
izbornog povjerenstva.
Ako član Gradskog izbornog povjerenstva odbije
potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja
službena bilješka uz navođenje razloga odbijanja,
ako ih član Gradskog izbornog povjerenstva navede.

Članak 39.
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog
odbora utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo na
temelju rezultata glasovanja na svim biračkim
mjestima na području mjesnog odbora.
Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi
rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog
odbora bez odgode će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora,
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je
dobila svaka kandidacijska lista,
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske
liste koji su izabrani za članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na
lokalnom radiju, na oglasnoj ploči mjesnog odbora i
internetskim stranicama Grada Virovitice.

Članak 40.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka
redovitoga četverogodišnjeg mandata u slučajevima:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
presude,
4. ako odjavi prebivalište s područja mjesnog
odbora, danom odjave prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
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odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegovog prestanka,
6. smrću.
Pisana ostavka iz stavka1. točke 1. ovog članka
mora biti podnesena najkasnije 3 dana prije
zakazanog podržavanja sjednice vijeća mjesnog
odbora.

Članak 41.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu
dužnost ukoliko članu Vijeća mandat prestane prije
isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
stranačke liste zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran član kojem je prestao mandat, a
kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj
liste.
Člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje
je izabran član kojem je mandat prestao, a određuju
ga političke stranke sporazumno, a ako sporazum ne
postignu prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani
kandidat s dotične liste.
Troškovi za provođenje izbora

Članak 42.
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih
izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu
Grada Virovitice.
Sredstvima za provedbu izbora iz stavka 1. ovog
članka raspolaže Gradsko izborno povjerenstvo.
Gradsko izborno povjerenstvo odgovorno je za
raspodjelu i trošenje sredstava.
Gradsko izborno povjerenstvo objaviti će
cjelovito izvješće o visini troškova izbora i njihova
korištenja u roku od 30 dana od objave službenih
rezultata na internetskim stranicama Grada.
Zaštita izbornog prava

Članak 43.
Prigovor zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora
mogu podnijeti političke stranke, nositelji
kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 5%
birača jedinice u kojoj se provode izbori.
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Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora
mogu podnijeti samo one političke stranke i nositelji
kandidacijskih lista o čijim se listama glasovalo na
izborima.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više
političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička
stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta
odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.
Nositelji kandidacijske liste birača prigovor
podnose osobno.

Članak 44.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora članova Vijeća podnosi
se Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48
sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja
na koju je stavljen prigovor.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova Vijeća mjesnih odbora
rješava Gradsko izborno povjerenstvo.
Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad
mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su
mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi
prigovor.

Članak 45.
Ako Gradsko izborno povjerenstvo rješavajući po
prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su
bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u
tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku
koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji
su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih
radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na
rezultate izbora, Gradsko izborno povjerenstvo
poništiti će izbore i odrediti datum održanja
ponovljenih izbora.

Članak 46.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odgađa obavljanje izbornih
radnji koje su propisane ovom odlukom i zakonom o
lokalnom izborima.

Članak 47.
Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem
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ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave.
Žalba protiv rješenja Gradskog izbornog
povjerenstva podnosi se u roku 48 sati računajući od
dana kada je primljeno pobijano rješenje, a podnosi
se putem gradskog izbornog povjerenstva.
Nadležni ured državne uprave je dužan donijeti
odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka
žalbe.

Članak 52.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 026-01/13-01/13
Ur.broj: 2189/01-07/1-13-2
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GARDA VIROVITICE

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

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

Članak 48.
Konstituirajuća sjednica Vijeća, sazvat će se u
roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata na
lokalnom radiju.
Konstituirajuće
sjednice
Vijeća
saziva
gradonačelnik Grada Virovitice ili osoba koju on
ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će
ponovno sazvati sjednicu, koja se treba održati u
roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
konstituirajućoj sjednici će predsjedati prvi izabrani
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na
glasačkom listiću.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika
vijeća mjesnog odbora za kojeg je glasovala većina
svih članova vijeća.

Članak 49.
Objavom odluke Gradskog vijeća Grada
Virovitice o raspisivanju izbora za članove vijeća,
sukladno ovoj odluci, prestaje mandat prethodno
izabranim članovima svih vijeća mjesnog odbora.

Članak 50.
Ukoliko postupak izbora za članove vijeća
mjesnih odbora nije ovom odlukom propisan,
postupak se uređuje odgovarajućom primjenom
odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 51.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o pravilima za izbor vijeća mjesnih
odbora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
3/02., 1/06. i 3/10.).
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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 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca
2013. godine, donosi

O D LU K U
o proširenju djelatnosti društva s
ograničenom odgovornošću
Informativni centar Virovitica
I
Odobrava se Informativnog centru Virovitica
društvu s ograničenom odgovornošću za radijskutelevizijsku i novinsko izdavačku djelatnost
proširenje djelatnosti kako slijedi:
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Zastupanje inozemnih tvrtki
Pružanje usluga informacijskog društva
Posredovanje u prometu nekretnina
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
(leasing)
Turističke usluge u ostalim oblicima turističke
ponude
Izdavačke djelatnosti
Izdavanje softvera
Računalno programiranje, savjetovanje i
djelatnosti povezane s njima
Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti
povezane s njima; internetski portali
• Promidžba (reklama, propaganda,
plakatiranje)
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Grafičke djelatnosti
Dizajn, izrada i izdavaštvo audio-vizualnih
sadržaja
Stolno izdavaštvo i grafički dizajn
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* Tiskanje knjiga, brošura, časopisa, plakata,
poslovnih
etiketa, prospekata, kalendara,
obrazaca i drugih komercijalnih publikacija
* Djelatnost nakladnika
* Djelatnost javnog informiranja
* Djelatnost organiziranja sajmova, izložaba i
kongresa
* Fotografske djelatnosti
* Organiziranje koncerata, seminara, priredbi,
revija, izložaba, tribina
* Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
* Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih
medijskih usluga putem elektroničkih
komunikacijskih mreža
* Djelatnost pružanja usluga elektroničkih
publikacija putem elektroničkih
komunikacijskih
mreža
* Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije
i/ili radija
* Djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
* Proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela
* Računovodstveni poslovi
* Posredovanje pri uspostavi međunarodne
suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja
* Davanje stručne i druge potpore značajnim
poduzetničkim projektima
• Identifikacija razvojnih prilika, projekata i
programa
* Upravljanje postojećim i novim razvojnim
programima
* Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog
transfera i komercijalizacije rezultata
istraživanja
Tehnička pomoć glede programa međunarodne i
međuregionalne suradnje
usmjerenih na
tehnološki razvoj i razvoj inovativnog
poduzetništva
Umnožavanje snimljenih zapisa
Umnožavanje videozapisa

II
Ovlašćuje se Uprava trgovačkog društva
Informativni centar da izradi dopunu članka 4.
Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom
odgovornošću sukladno točki I ove Odluke.

III
Ovlašćuje se Ivica Kirin, predstavnik Grada
Virovitice u Skupštini trgovačkog društva
Informativni centar Virovitica da potpiše Dopunu
Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom
odgovornošću i pročišćeni tekst Ugovora o
osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.

20. prosinca 2013.
IV

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“
Klasa: 612-12/13-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/1-13-3
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj:79/07,
113/08 i 43/09) i članka 30. Statuta Grada Virovitice
– pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj: 6/13),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 6.sjednici
održanoj dana, 19. prosinca 2013.g. donosi

O D LU K U
o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj
deratizaciji na području Grada Virovitice
Članak 1.
U Odluci o obveznoj deratizaciji na području
Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice broj:1/96 i 4/09) članak 7. mijenja se i
glasi:
1. Obvezna, preventivna sustavna deratizacija
provodi se u gradu Virovitici dva puta
godišnje i to u proljeće i jesen.
2. Troškove obvezne sustavne preventivne
deratizacije snosi:
a) Grad Virovitica za javne površine i objekte u
svom vlasništvu u proljeće i jesen,
b) Trgovačka društva, ustanove, pravne i fizičke
osobe za poslovne objekte u njihovom
vlasništvu u proljeće i jesen,
c) Građani-vlasnici ili korisnici stambenih
objekata, okućnica i stanova u višestambenim
objektima u jesen,
d) Grad Virovitica za stambene objekte, okućnice
i stanove u višestambenim objektima u
proljeće.

Članak 2.
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a koji glasi:
“Cijena provođenja tretmana preventivne
sustavne deratizacije utvrditi će se posebnom
odlukom koju donosi Gradonačelnik“.

20. prosinca 2013.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Viorovitice“.
KLASA: 351-01/13-01/10
UR.BROJ:2189/01-03/2-13-2
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca
2013. g., donosi

O D LU K U
o odobravanju kupnje nekretnina u
poslovnoj građevini
– novoj interpolaciji kompleksa
Palače Pejačević
I.
Odobrava se kupnja
nekretnine opisane
prijedlogom Etažnog elaborata izrađenog po
Ostrakon d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 3 od
prosinca 2013.g., koji prijedlog čini sastavni dio
ovog Ugovora i s kojim su se ugovorne strane
usuglasile i to nekretnine koje u naravi predstavljaju:
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1.st.1.čl.1. Ugovora iznosi 1.400,00 eura po 1 m2,
odnosno ukupno iznos od 45.122,00 eura
(slovima: četrdesetpettisućastodvadesetdva eura), uvećano za iznos PDV-a, što ukupno iznosi
56.402,50 eura plativo u kunskoj protuvrijednosti
po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na
dan isplate,
- kupoprodajna cijena za poslovni prostor iz alineje
2.st.1.čl.1. Ugovora iznosi 990 eura po 1 m2,
odnosno ukupno iznos od 428.204,70 eura
(slovima: četistodvadestosamtisućadvjestočetirieura i sedamdestcenti), uvećano za iznos PDV-a,
što ukupno iznosi 535.255,88 eura plativo u
kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke na dan isplate.
Ukupna kupoprodajna cijena iznosi 591.658,38
eura (slovima: petstodevedesetjednatisućašestopedesetosameura i tridesetosamcenti) plativo u
kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke na dan isplate.
Iznos kupoprodajne cijene iz stavka 1. ove
Odluke Grad Virovitica platit će na sljedeći način:
- polovicu kupoprodajnog iznosa najkasnije u
roku od 60 dana od dana potpisa Kupoprodajnog
ugovora, ali ne prije dobivene uporabne dozvole na
objektu Palače Pejačević, s kojim je predmetna
nekretnina povezana hodnikom na istoj etaži
- drugu polovicu iznosa u 2014. godini, uvećano
za eskontnu kamatnu stopu Hrvatske narodne banke,
uz uvjet da između dvije rate mora proći najmanje 6
mjeseci.

III.
Ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke I. ove
Odluke prilog je ovoj Odluci i njen je sastavni dio.

- 170/10000 dijela nekretnina na kojem će se
uspostaviti pravo vlasništva na poslovni
prostor ozn. P-3 u prizemlju sa 32,23 m2,

IV.

- 2276/10000 dijela nekretnina na kojem će se
uspostaviti pravo vlasništva na poslovni
prostor ozn. P-5 u I katu sa 432,53 m2

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice za
potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina iz
točke I. ove Odluke nakon provedenog etažiranja
građevine.

koje nekretnine su povezane sa suvlasničkim
dijelom cijele nekretnine zk.č.br. 732/2, upisane u
zk.ul.br. 13232 k.o. Virovitica kao: Zvonimirov trg,
556,00 m2 (pripis iz uloška 11572), dvorište sa
271,00 m2, gospodarska zgrada na 215,00 m2 i
gospodarska zgrada na 70,00 m2, sve izgrađene u
kompleksu Palače Pejačević.

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 940-01/12-01/13
UR.BROJ: 2189/01-08/1-13-6
U Virovitici, 19. prosinca 2013.

II.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Kupoprodajna cijena za nekretnine iz točke 1.
ove Odluke iznosi:
- kupoprodajna cijena za poslovni prostor iz alineje

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretnina u vlasništvu grada Virovitice(pročišćeni
tekst) („Službeni vjesnik Grada Virovitice br.
2/10.“), na temelju točke II. III. i IV. Odluke o
utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog
zemljišta u poduzetničkim zonama („Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 3/11., 5/12. i 1/13.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.“)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 6. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donosi
sljedeću

O D LU K U
o prodaji građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni Antunovac
I.
Odobrava se prodaja građevinsko zemljišta u
Poduzetničkoj zoni Antunovac čk.br. 4478/16
površine 2.921 m2 - koje se sastoji od dijela zemljišta
čk.br. 4478/14 sa 12.278 m2- upisane u zk. ul. br.
12262 k. o. Virovitica Goranu Jerbiću iz Svetog
Đurđa,
Virovitica,
Hrvatskih
žrtava
7,
OIB:21730509981 vlasnik obrta „Šumarstvo Jerbić“
Poduzetnička zona Antunovac, Virovitica, za
proizvodnu djelatnost u iznosu od 590.042,00 kuna.
Prodaja građevinskog zemljišta iz stavka 1. ovog
članka Goranu Jerbiću odobrava se uz primjenu
Programa olakšica i poticaja Grada Virovitice.
S obzirom na kriterije koji su utvrđeni
Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva
grada Virovitice tvrtke koji se nalaze u skupini 2
prioritetnih djelatnosti ostvaruje stopu olakšica od
80%, broj radnih mjesta od 5 do 10 osoba u
gospodarskoj zoni ostvaruje stopu olakšica 10%.
Sukladno navedenom obrt „Šumarstvo Jerbić“,
ostvaruje stopu olakšica od 90% od ponuđene
kupoprodajne cijene zemljišta, te nakon obračunate
stope olakšica cijena zemljišta iznosi 20,20 kn/m2
odnosno ukupna kupoprodajna cijena građevinskog
zemljišta iz stavka 1. ovog članka iznosi 59.004,20
kuna.

20. prosinca 2013.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:944-01/13-01/39
Urbroj:2189/01-10/1-13-7
U Virovitici, 19. prosinca 2013. godine
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 6. sj. održanoj dana 19. prosinca 2013.
g., donosi

O D LU K U
o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Razvojne agencije VTA
I
Daje se prethodna suglasnosti na prijedlog
Statuta Razvojne agencije VTA, Klasa: 012-03/1301/01, Ur.broj: 2189-85-13-2 od 06. studenoga 2013. g.

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
Klasa: 012-03/13-01/02
Ur.broj: 2189/01-08/1-13-2
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

II.
Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora
o
kupoprodaji
građevinskog
zemljišta
u
poduzetničkoj zoni Antunovac sa Goranom
Jerbićem iz Svetog Đurđa, Virovitica, Hrvatskih
žrtava 7, OIB:21730509981 vlasnik obrta
„Šumarstvo Jerbić“ Poduzetnička zona Antunovac,
Virovitica, sukladno natječajnim uvjetima.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.: 10/97.,
107/07. i 94/13.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br.: 6/13.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca
2013. godine donosi

III.
Zapisnik o otvaranju ponuda je sastavni dio ove
Odluke.

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica

20. prosinca 2013.

SLUŽBENI VJESNIK br. 16
Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, URBROJ:
KLASA: 601-02/13-02/02, URBROJ: 2189-402013-02 od 14. listopada 2013. godine.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 601-01/13-01/07
URBROJ: 2189/01-04/2-13-3
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Strana 13

Na temelju članka 32. Zakona o kazalištima
(„Narodne novine“ br.: 71/06. i 121/13.) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice br.: 6/13.) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 6. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
statuta Kazališta Virovitica
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta
Kazališta Virovitica, KLASA: 612-03/13-01-201,
URBROJ: 2189-49/13-01, od 14. studenoga 2013.
godine.

Članak 2.
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.: 10/97.,
107/07. i 94/13.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br.: 6/13.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca
2013. godine donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica, KLASA: 601-02/13-02/01,
URBROJ: 2189-40-2013-01, od 29. listopada 2013.
godine.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 601-01/13-01/06
URBROJ: 2189/01-04/2-13-2
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 612-03/13-01/04
URBROJ: 2189/01-04/2-13-3
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 32. Zakona o kazalištima
(„Narodne novine“ br.: 71/06. i 121/13.) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice br.: 6/13.) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 6. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Odluke o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Kazališta Virovitica
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Kazališta Virovitica, KLASA: 61203/13-01-202, URBROJ: 2189-49/13-01, od 14.
studenoga 2013. godine.
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Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 612-03/13-01/05
URBROJ: 2189/01-04/2-13-3
Virovitica, 19. prosinca 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.) i članka 53. Poslovnika
Gradskog vijeća – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće
Grada Virovitica na 6. sjednici održanoj dana 19.
prosinca 2013. godine, donosi

PROGRAM RADA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA
VIROVITICE
ZA 2014. GODINU
I
Programom rada Gradskog vijeća Grada
Virovitice utvrđuju se osnovni zadaci i teme koje će
Gradsko vijeće raspravljati u 2014. godini, a na
temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, drugih zakona i podzakonskih propisa,
te Statuta Grada Virovitice.
Program je izrađen temeljem određenih
tematskih cjelina iz područja gospodarstva,
društvenih i drugih djelatnosti i to:
- opći poslovi,
- prostornog uređenja i komunalne djelatnosti
- financija
- gospodarstva
- društvenih djelatnosti.

II
OPĆI POSLOVI
1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
srpanj- prosinac 2013. godine
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
od siječanj-lipanj 2014. godine

20. prosinca 2013.

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje
3. Odluka o rasporedu sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova
Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2015.
godini
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
4. Program rada Gradskog vijeća za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE
1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za grad Viroviticu u 2013. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
2 . Izvješće o provođenju higijeničarske službe na
području grada Virovitice i upravljanja
skloništem za životinje
NOSITELJ IZRADE: FELIKS VIROVITICA
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
3. Informacija o radu i izvršenim aktivnostima
na području Mjesnih odbora Grada Virovitice
za 2013.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo i Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje
komunalnih vodnih građevina za 2013. g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

20. prosinca 2013.
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6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice za
2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
7. Informacija o provođenju Odluke o
komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2013. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : I tromjesečje
8. Odluka o uvjetima držanju kućnih ljubimaca i
postupanja sa napuštenim i izgubljenim
životinjama
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
9. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otpada
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
10. Odluka o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnom redu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
12. Plan gospodarenja otpadom
NOSITELJ IZRADE: Upravni
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

odjel

za

13. Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkom d.o.o. Virovitica za 2013. g.
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NOSITELJ IZRADE: “Virkom”
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

d.o.o.

14. Informacija o radu i poslovanju tvrtke Floravtc d.o.o. Virovitica za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: “Flora” VTC d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje.
15. Izvješće o radu i poslovanju Poslovnog parka
Virovitica d.o.o. za 2013. g.
NOSITELJ IZRADE: Poslovni park d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
16. Odluka o zakupu zemljišta za postavu
montažnih građevina, pokretnih radnji,
naprava i deponija te održavanje skupova
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje
17. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje
18. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada
Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje
19. Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
20. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice
u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje.
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21. Program utroška sredstava spomeničke rente
za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
22. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „ Jug 1“
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
23. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja „ Jug 2“
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
24. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Športsko-rekreacijske i turističke
zone „Virovitička jezera“
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
FINANCIJE
1. Informacija o utvrđivanju visine iznosa do
kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno
Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina, te raspolaganje
imovinom u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Služba za financije
ROK: I tromjesečje
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Virovitice za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
3. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata za
2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice
za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : II tromjesečje

20. prosinca 2013.

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : III tromjesečje
6. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice
za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje
7. Proračun Grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje
GOSPODARSTVO
1. Informacija o gospodarstvu grada Virovitice u
2013. godini
NOSITELJ
IZRADE: Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
2. Izvješća o poslovanju REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER za 2013.
godinu
NOSITELJ IZRADE: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
3. Informacija o stanju nezaposlenosti i
zapošljavanja na području grada Virovitice u
2013. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za zapošljavanje
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
4. Informacija o radu i poslovanju tvrtke PLIN
VTC d.o.o. Virovitica za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: PLIN VTC d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
5. Izvješće o radu Turističke zajednice grada
Virovitice za 2013. godinu

20. prosinca 2013.
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NOSITELJ IZRADE: Turistička zajednica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
6. Informacija o raspolaganju poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Virovitice u 2013. godini
NOSITELJ
IZRADE: Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
7. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Područni ured za zaštitu i
spašavanje Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području grada
Virovitice u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
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PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
5. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga
grada Virovitice za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Zajednica športskih
udruga
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
6.

Izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2013.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Kazalište Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7.

Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2013.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradski muzej
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

8.

Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice
Virovitica za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradska knjižnica i
čitaonica Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

9.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“
Virovitica za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Dječji vrtić „Cvrčak“
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

10.

Informacija o radu Javne ustanove
vatrogasne postrojbe Grada Virovitice u
2013. godini
NOSITELJ
IZRADE:
Javna
ustanova
vatrogasna postrojba Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne
skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada
Virovitice za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene
djelatnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
2. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada
Virovitice za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Savjet mladih Grada
Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
3. Informacija o stanju sigurnosti i problematici
kriminaliteta na području grada Virovitice z a
2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Policijska uprava
Virovitičko-podravska
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje
4.

Izvješće o radu Informativnog centra
Virovitica d.o.o. za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Informativni centar
Virovitica

11. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada
Virovitice za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Vatrogasna zajednica
Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
12. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog
križa Virovitica za 2013. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradsko društvo Crvenog
križa Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
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13. Informacija o ostvarivanju prava socijalne
skrbi na području grada Virovitice za 2013.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Centar za socijalnu skrb
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
14. Informacija o provođenju mjera Socijalne
karte Grada Virovitice u 2013.g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
15. Informacija o stanju ovisnosti za području
grada Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Zavod za javno zdravstvo
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
Centar za prevenciju i suzbijanje ovisnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
16. Izvještaj o mjerenju koncentracije peludnih
alergogenih biljaka na području grada
Virovitice i okolice u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za javno zdravstvo
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

III
Sva pitanja i teme iz djelokruga Grada Virovitice,
te donošenje odluka i drugih akata koja se nisu
mogla unaprijed predvidjeti, a potreba se ukaže, bit
će uvršteni na dnevni red sjednica Gradskog vijeća u
cilju njihovog razmatranja, zauzimanja stavova,
rješavanja, odnosno donošenja.

IV
Pored konkretno utvrđene problematike, Gradsko
vijeće će razmatrati i odlučivati i o drugim pitanjima
kao što su:
- donošenje odluka i drugih akata sukladno
zakonima i propisima
- izbori i imenovanja
- davanje
suglasnosti,
mišljenja
sukladno
zakonskim propisima, odlukama i odredbama
statuta.

V
Nositelji izrade materijala dužni su ih izraditi
sukladno Poslovniku Gradskog vijeća vodeći računa
o kvaliteti, točnosti i sadržajnosti podataka, te

20. prosinca 2013.

ukazati na bitna pitanja i probleme u pojedinim
područjima sa prijedlozima za njihovo rješavanje.

VI
Za izvršenje ovog Programa brine se
predsjednica Gradskog vijeća, gradonačelnik, tajnik
Gradskog vijeća, kao i pročelnici upravih tijela
Grada Virovitice u okviru svoje nadležnosti.

VII
Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice
za 2014. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
Klasa: 021-01/13-01/13
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-6
Virovitica, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju odredbi čl. 27..Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13),
i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09 i 1/13), Gradsko
vijeće Grada Virovitice na 6. sjednici dana 19.
prosinca 2013.godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Povjerenstva
za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
I.
U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Virovitice imenuje se
Matija Mustač, dipl. oec.

II.
Ovo rješenje objavit će se u "Službenom vjesnik
Grada Virovitice".
KLASA:320-01/13-01/82
URBROJ:2189/01-10/2-13-2
U Virovitici, 19. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITCE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

20. prosinca 2013.
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Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu
(Narodne novine broj: 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, 1/13) gradonačelnik dana 28.
studenoga 2013. godine donosi

O D LU K U
o naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim
intervencijama
dobrovoljnim vatrogascima
na području Grada Virovitice
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se visina i uvjeti za
dobivanje novčane naknade za dobrovoljne
vatrogasce Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za
sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na
području Grada Virovitice i to sljedećim redom:
- Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu,
kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za
vrijeme radnog vremena, koji imaju pravo na
naknadu plaće od Grada Virovitice, ako je na
njihovom području obavljena vatrogasna
intervencija.
- Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu
kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji poslije
radnog vremena, tijekom noći dulje od četiri sata,
imaju pravo na neradne sate u dvostrukom
trajanju od vremena provedenog na intervenciji,
uz pravo na naknadu plaće za to vrijeme od Grada
Virovitice, ako je na njegovom području
obavljena vatrogasna intervencija.
- Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom
odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama, imaju pravo na naknadu od
Grada Virovitice, ako je na njegovom području
obavljena vatrogasna intervencija.

Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu,
kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području
Grada Virovitice za vrijeme radnog vremena imaju
pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži njihov
poslodavac

Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom
odnosu imaju pravo na naknadu koja ne može biti
manja od naknade za obavljanje poslova
profesionalnog vatrogasca, a određuje se tako da se
osnovna mjesečna plaće profesionalnog vatrogasca
podijeli sa brojem radnih sati u mjesecu i pomnoži sa
brojem sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji na
području Grada Virovitice.
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Članak 4.

Sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se
u Proračunu Grada Virovitice, a isplaćuje ih
Vatrogasna zajednica Grada Virovitice na temelju
potvrde zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Virovitica o sudjelovanju u određenoj vatrogasnoj
intervenciji, odnosno o mjestu i broju sati
provedenih na intervenciji.

Članak 5.
Odluku o neophodnoj potrebi sudjelovanja
pojedinih dobrovoljnih vatrogasaca u vatrogasnim
intervencijama na području Grada Virovitice, za
svaki pojedini slučaj vatrogasne intervencije donosi
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Virovitica.
Ukoliko zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
Virovitica ne donese Odluku stavka 1. ovog članka,
dobrovoljni vatrogasac koji unatoč tome sudjeluje u
pojedinoj vatrogasnoj intervenciji, nema pravo na
naknadu iz članka 1., 2. i 3. ove Odluke.

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o visini naknade za dobrovoljne
vatrogasce za vrijeme intervencije („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice br. 5/00.)

Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 121-01/13-01/02
URBROJ: 2189/01-10/3-13-2
Virovitica, 28. studenoga 2013.
Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Na temelju odredbi čl. 43. st.8. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13),
i članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09 i 1/13),
Gradonačelnik Grada Virovitice, dana 28. studenoga
2013.godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Povjerenstva
koje procjenjuje troškove stavljanja u
funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike i vrijednost drvne mase
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I.

U Povjerenstvo koje procjenjuje troškove
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike i
vrijednost drvne mase, imenuje se Vladimir Lještak,
dipl. iur.

II.
Ovo rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku
Grada Virovitice".
KLASA:320-01/13-01/83
URBROJ:2189/01-10/2-13-2
U Virovitici, 28. studenoga 2013.

20. prosinca 2013.

O D LU K U
o produženju radnog vremena
ugostiteljskih objekata za novogodišnje
blagdane na području Grada Virovitice
I
Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj da na
temelju zahtjeva ugostitelja, rješenjem određuje
radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava
za novogodišnje blagdane.

II
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz točke I
ove Odluke, na dan sa 31. prosinca 2013. na 1.
siječanj 2014. godine može trajati do 5.00 sati.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Na temelju odredbi čl. 27. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13),
i članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09 i 1/13),
Gradonačelnik Grada Virovitice, dana 28. studenoga
2013.godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Povjerenstva
za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

U dane iz ove točke na otvorenim i zatvorenim
terasama uz ugostiteljske objekte iz skupine
„Barovi“, ne smije biti izvora glazbe nakon 24.00
sata.

III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA:335-01/13-01/19
URBROJ: 2189/01-10/03-13-2
Virovitica, 11. prosinca 2013.
Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

I.
U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske imenuje se Vladimir Lještak, dipl. iur.

II.
Ovo rješenju objavit će se u "Službenom vjesniku
Grada Virovitice".
KLASA:320-01/13-01/81
URBROJ:2189/01-10/2-13-2
U Virovitici, 28. studeni 2013.
Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 3. Odluke o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice,
pročišćeni tekst («Službeni vjesnik» Grada
Virovitice br. 10/12) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br.6/13.) gradonačelnik dana 11.
prosinca 2013. godine donosi

Na temelju članka 12. stavka 3. u svezi s člankom
7. stavkom 1. točkom 2. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i
članka 7. Odluke o osnivanju Agencije za razvoj
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitica“ br. 11/11, 3/12, 7/12 i 13/13), Upravno
vijeće Razvojne agencije VTA na sjednici održanoj
20. prosinca 2013. godine, uz prethodnu suglasnost
Gradskog vijeća Grada Virovitice KLASA: 01203/13-01/02, URBROJ: 2189/01-08/1-13-2 od 19.
prosinca 2013. godine donijelo je

STATUT
Razvojne agencije VTA
I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.
Ovim Statutom Razvojne agencije VTA,
sukladno Odluci o osnivanju Agencije za razvoj
Grada Virovitice, (u daljnjem tekstu: Agencija)
pobliže se uređuje:

20. prosinca 2013.
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• naziv i sjedište,
• djelatnosti,
• pečat i štambilj,
• pravni položaj,
• zastupanje i predstavljanje,
• unutarnji ustroj,
• tijela i djelokrug njihova rada,
• imovina i financiranje,
• javnost rada,
• opći akti,
• poslovna tajna,
• ostala pitanja značajna za rad.
II. STATUS

Članak 2.
Agenciju kao ustanovu osnovalo je Gradsko
vijeće Grada Virovitice Odlukom o osnivanju
Agencije za razvoj Grada Virovitice ("Službeni
vjesnik Grada Virovitica br. 11/11, 3/12, 7/12 i
13/13).
Vlasnik i osnivač Agencije je Grad Virovitica.
III. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.
Naziv Agencije je: Razvojna agencija VTA.
Agencija se može služiti prijevodom naziva
Agencije na engleski jezik koji glasi: Development
Agency VTA.
Skraćeni naziv Agencije na engleskom jeziku je:
DA VTA.
Naziv Agencije mora biti istaknut na objektu u
kojem se nalazi sjedište Agencije.
Agencija može promijeniti naziv samo odlukom
osnivača.

Članak 4.
Sjedište Agencije je u Virovitici, Trg kralja
Tomislava 6/1.
IV. DJELATNOST

Članak 5.
Agencija je samostalna u obavljanju svoje
djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu.
Agencija obav1ja sljedeće djelatnosti:
• izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu
sredinu putem sustava poduzetništva i
gospodarstva,
• stvaranje lokalnih mreža,
• promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice),
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• potpora razvojnim programima uključujući i
javno – privatna partnerstva, direktne investicije,
joint –venture inicijative,
• suradnja sa financijskim institucijama,
• privlačenje direktnih stranih investicija (FDI –
foreign direct investment),
• izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
• pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u
izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz
pretpristupne i pristupne fondove EU i dr.,
• ispitivanje tržišta i javnog mijenja,
• izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i
investicijskih elaborata,
• pružanje tehničke i savjetodavne pomoći
programa,
• provođenje specijalističkih edukativnih programa,
• promidžba,
• izrada i ažuriranje strateških planova,
• poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u
okviru društvene poticane stanogradnje na
području Grada Virovitice sukladno propisima
kojima se uređuje društveno poticana
stanogradnja.

Članak 6.
U provođenju djelatnosti iz članka 5. ovog
Statuta, Agencija zastupa interese Grada Virovitice.
Suradnja se proteže i na nevladine organizacije,
udruge i ustanove koje imaju potrebu za ovakvom
vrstom suradnje, suradnja
s
nadležnim
ministarstvima kroz proces regionalnog razvoja,
ostalim županijama na nivou regija, te tijelima
Europske unije, potiče stvaranje pozitivne ulagačke i
poduzetničke klime te pruža savjetodavne i
edukacijske usluge.
V. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK

Članak 7.
Agencija ima pečate s grbom Grada Virovitice
okruglog oblika promjera 38 mm, te promjera 12
mm koje koristi u obavljanju poslova u okviru svoje
djelatnosti.
U sredini pečata iz stavka 1. ovog članka nalazi se
grb Grada Virovitice, a u koncentričnim krugovima
oko grba sadrži naziv „ Razvojna agencija VTA,
Virovitica“.
Pečati iz stavka 1.ovog članka imaju redni broj
koji se stavlja iznad grba Grada Virovitice.
Broj pečata određuje ravnatelj.
Pečati se brojčano označuju.
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Članak 8.

Članak 13.

Agencija ima pečat koji koristi u obavljanju
poslova koji nisu u okviru svoje djelatnosti.
U uredskom poslovanju Agencija koristi prijemni
štambilj pravokutnog oblika, koji sadrži tekst:
Razvojna agencija VTA i prostor za upisivanje
datuma
primitka,
klasifikacijske
oznake,
urudžbenog broja, ustrojstvene jedinice, broj priloga
i vrijednost.
Oblik i sadržaj pečata i prijemnog štambilja iz
članka 7. i 8. ovog Statuta utvrđuje ravnatelj
Agencije.
Korištenje pečata s grbom Grada Virovitice, te
pečata i prijemnog štambilja iz stavaka 1. i 2. ovog
članka utvrđuje ravnatelj Agencije.

Promet novčanih sredstava Agencija vrši putem
banke ovlaštene za platni promet, koju određuje
Upravno vijeće VTA.

Članak 9.
Agencija ima zaštitni znak, čiji oblik, izgled i
način korištenja utvrđuje Upravno vijeće Agencije.
Ravnatelj je dužan provesti postupak registracije
zaštitnog znaka Agencije kod nadležnih institucija, u
svrhu njegove zaštite od neovlaštenog kopiranja i
korištenja.
VI. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 10.
Agencija je pravna osoba koji se upisuje u
registar ustanova.

Članak 11.
Agencija posluje samostalno i svoje djelatnosti
obavlja na načelima Zakona o ustanovama, Odluke o
osnivanju i akata koje samostalno donosi.
Agencija samostalno istupa u pravnom prometu
zaključivanjem ugovora o preuzimanju prava i
obaveza u djelatnosti registriranih aktivnosti. Sve
aktivnosti, njihov obim i naknadu za obavljenu
uslugu ugovorne strane utvrđuju pisanim ugovorom.

Članak 12.
U pravnom prometu Agencija odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač Agencije solidarno i neograničeno
odgovara za njene obveze, sukladno zakonu i Odluci
o osnivanju.

Članak 14.
Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj može za pojedinačne prigode odrediti
nekog od zaposlenika Agencije da predstavlja
Agenciju.

Članak 15.
Ravnatelj Agencije ima sva ovlaštenja u pravnom
prometu u okviru djelatnosti Agencije upisane u
sudski registar.
Ravnatelj Agencije ovlašten je u ime i za račun
Agencije samostalno sklapati ugovore u pravnom
prometu i raspolagati imovinom Agencije do
vrijednosti 50.000,00 kuna.
VII. UNUTARNJI USTROJ

Članak 16.
Agencija se ustrojava kao jedinstvena
ustrojstvena jedinica.
Organizacija i djelokrug Agencije, struktura i
naziv radnih mjesta, opis poslova i uvjeta za njihovo
obavljanje uređuje se Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu.
VIII. TIJELA I DJELOKRUG NJIHOVA RADA

Članak 17.
Tijela Agencije su:
1. Upravno vijeće
2. Ravnatelj
1. Upravno vijeće

Članak 18.
Upravno vijeće upravlja Agencijom.
Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje
i razrješava Gradonačelnik Grada Virovitice.
Jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova
zaposlenika Agencije.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se
na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti
ponovno imenovana za člana Upravnog vijeća.
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Članak 19.

Upravno vijeće Agencije obavlja poslove
određene Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim
Statutom.
Upravno vijeće:
- donosi Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,
- donosi godišnji program rada,
- donosi financijski plan i godišnje izviješće o
financijskom poslovanju,
- donosi druge opće akte,
- donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju
nekretnina u vlasništvu ili druge imovine u iznosu
od 50.000 do 200.000 kuna samostalno, a iznad
tog iznosa uz suglasnost osnivača,
- raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava
ravnatelja, odlučuje o pitanjima koja se odnose
na
upravljanje, a za koje nije propisana
nadležnost ravnatelja,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđena zakonom i
Statutom.

Članak 20.

Strana 23

koja ima završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
stručni
studij
iz
društvenog,
diplomski
humanističkog ili tehničkog područja znanosti, 5
godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje
engleskog jezika i vozačku dozvolu B kategorije.

Članak 24.
Razrješenje ravnatelja vrši se sukladno odredbi
članka 44. Zakona o ustanovama.

Članak 25.
Sukladno propisima o radu ravnatelj ima svojstvo
poslodavca u Agenciji.
Izbor zaposlenika vrši ravnatelj uz prethodnu
suglasnost Upravnog vijeća Agencije.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i
Pravilnikom o radu propisat će se radna mjesta,
uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, prava i obveze
zaposlenika, te druga pitanja značajna za rad
Agencije.

Rad Upravnog vijeća regulira se Poslovnikom o
radu Upravnog vijeća.
IX. IMOVINA I FINANCIRANJE
2. Ravnatelj

Članak 26.
Članak 21.
Voditelj Agencije je ravnatelj.
Ravnatelj se imenuje
na temelju javnog
natječaja.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi
Upravno vijeće, najmanje tri mjeseca prije isteka
mandata koji je u tijeku. Natječaj se objavljuje u
dnevnom ili tjednom tisku.
Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu i
ovom Statutu.

Članak 22.
Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje,
predstavlja i zastupa Agenciju, poduzima sve pravne
radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju
pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, pravnim
i fizičkim osobama.
Ravnatelj odgovara za zakonitost rada Agencije.

Članak 23.
Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće
na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može se
ponovno imenovati za ravnatelja.
Za ravnatelja Agencije može se imenovati osoba

Imovinu Agencije čine: sredstva za rad koja
osigurava osnivač, sredstva stečena obavljanjem
djelatnosti ustanove, te sredstva pribavljena iz
drugih izvora.
Rad Agencije financira se iz sredstava Proračuna
Grada
Virovitice osiguranih za tu namjenu,
sredstvima koje Agencija stiče obavljanjem svoje
djelatnosti, te iz drugih izvora.
Agencija ne obavlja djelatnost radi stjecanja
dobiti. Ako u obavljanju djelatnosti ostvari dobit, o
raspoređivanju ostvarene dobiti odlučuje Upravno
vijeće.
Ostvarena dobit može se koristiti samo za
obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.
X. JAVNOST RADA

Članak 27.
Rad Agencije je javan.
Agencija osigurava javnost rada suradnjom sa
sredstvima javnog priopćavanja te izvješćivanjem
javnosti i nadležnih tijela državne uprave, tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i
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drugih pravnih osoba o radu i poslovanju Agencije.
Informacije iz djelokruga rada Agencije daje
predsjednik Upravnog vijeća ili ravnatelj Agencije.
Pravilnici, odluke i drugi akti Agencije značajni
za javnost, podaci o postignutim ciljevima i
učincima objavljuju se na internetskim stranicama
Agencije.

Članak 28.
Ravnatelj Agencije za poslove iz članka 27.
stavka 3. ovog Statuta može ovlastiti drugu osobu iz
Agencije.
XI. OPĆI AKTI

Članak 29.
Agencija ima sljedeće opće akte:
Statut,
Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu,
Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu
radnika,
f) drugi opći akti.
Opći akti Agencije objavljuju se na oglasnoj
ploči Agencije, a mogu se objaviti i na Internet
stranici Agencije .
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
njihovog objavljivanja na oglasnoj ploči Agencije, a
u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima
danom objavljivanja.
Opći akti mijenjaju se ili dopunjuju na način i po
postupku njihova donošenja.

a)
b)
c)
d)
e)

Članak 30.
Opće akte iz članka 29. stavka 1 podtočke a), b),
c), d) i e) donosi Upravno vijeće.
Ostale opće akte donosi ravnatelj.
XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 31.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci
čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim
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osobama bilo protivno poslovanju Agencije ili štetilo
njenom poslovnom ugledu, odnosno interesu ili
ugledu poduzetnika.

Članak 32.
Poslovnom tajnom smatraju se:
dokumenti koje ravnatelj uz suglasnost
Upravnog vijeća proglasi poslovnom tajnom,
2. podaci koje nadležno tijelo kao povjer1jive
naravi priopći Agenciji,
3. mjere i način postupanja u slučaju nastanka
izvanrednih okolnosti.
4. dokumenti koji se odnose na obranu,
5. plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i
imovine,
6. druge isprave i podaci čije bi priopćavanje
neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima
ustanove, njezina osnivača, te državnih tijela.
Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu
tajnu drugim osobama mogu priopćavati ravnatelj i
osobe koje on ovlasti.
Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne
predstavlja težu povredu radne obveze.
O očitovanju poslovne tajne neposredno skrbi
ravnatelj.
1.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Riječi i pojmovi koji u ovom Statutu imaju
rodno značenje i odnose se jednako na muški i ženski
rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 34.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon
objave u“Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
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