SLUŽBENI VJESNIK
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Godina XIV
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Na temelju članka 30. st. 3. Odluke o davanju
u najam stanova u vlasništvu grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br: 7/96.)
i članka 37. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06.), Gradsko
poglavarstvo Grada Virovitice na 51. sjednici
održanoj dana 14. veljače 2007. godine, donosi

- za stan površine od 30m2 do 50m2
određuje se najam u visni od 200,00 kn
mjesečno
- za stan površine iznad 50m2 određuje se
najam u visini od 300,00 kn mjesečno.
Članak 6.

ODLUKU
o utvrđivanju visine najamnine za
najam stanova u vlasništvu Grada
Virovitice

Za provedbu ove odluke zadužuje se Upravni
odjel za prostorno uređenje i komunalne
djelatnosti.
Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka dužan
je do 28. 02. 2007. g. uskladiti postojeće ugovore
sa odredbama ove Odluke.

Članak 1.

Članak 7.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina najamnine
za najam stanova u vlasništvu Grada Virovitice.

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

Članak 2.

Najamnina koju za korištenje stana plaća
najmoprimac može biti zaštićena najamnina i
slobodno ugovarana najamnina.
Članak 3.

Zaštićenu najamninu plaćaju korisnici
stanova koji:
- se
koriste
stanovima
izgrađenim
sredstvima za rješavanje stambenih pitanja
osoba slabijeg imovnog stanja
- se koriste stanovima na temelju propisa o
pravima hrvatskih branitelja
- su imali pravni položaj nositelja stanarskog
prava na stanu do dana stupanja na snagu
Zakona o najmu stana (NN 91/96.)
- su određeni posebnim propisima.
Članak 4.

Visina zaštićene najamnine se utvrđuje
na temelju Uredbe o uvjetima i mjerilima za
utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97. i
117/05.).

Klasa: 371-02/07-01/01
Ur.broj: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 14. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE
Gradonačelnik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članaka 37. Statuta Grada
Virovitice (''Službeni vjesnik'' Grada Virovitice
br. 1/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice
na 51. sjednici održanoj dana 14. veljače 2007.
godine, donijelo je

ODLUKA
o izmjenama Odluke o davanju
na korištenje poslovnog prostora za
potrebe Carinarnice Virovitica

Članak 5.

Članak 1.

Visina slobodno ugovorene najamnine
određuje se prema veličini stana kako slijedi:
- za stan površine do 30m2 određuje se
najam u visini od 100,00 kn mjesečno

U nazivu Odluke o davanju na korištenje
poslovnog prostora za potrebe Carinarnice Virovitica
(‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice br. 14/06.)
riječi ‘’na korištenje’’ zamjenjuje se riječima ‘’u
zakup’’.

20. veljače 2007.
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Članak 2.

U Odluci o davanju na korištenje
poslovnog prostora za potrebe Carinarnice
Virovitica u točki I. riječi ‘’na korištenje’’
zamjenjuje se riječima ‘’u zakup’’.

14. veljače 2007. godine, donosi

ODLUKU
o visini sredstava za vijeća mjesnih
odbora za 2007. godinu

Članak 3.

Točka III. Odluke mijenja se i glasi:
‘’Prostor iz točke I. daje se u zakup
Ministarstvu financija Republike Hrvatske,
Carinskoj upravi za potrebe Carinarnice
Virovitica za iznos od 1,00 kune, uz obvezu
plaćanja svih troškova odnosno naknada
vezanih za korištenje objekta, kao i režije po
ispostavljenim računima pružatelju usluga
za: grijanje, plin, telefon, električnu energiju,
komunalnu i vodoprivrednu naknadu, vodu,
odvoz smeća i ostale nespomenute troškove
režije’’.
Članak 4.

U Točki IV. riječi ‘’na korištenje’’ zamjenjuje
se riječima ‘’u zakup’’.
Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u ‘’Službenom
vjesniku Grada Virovitice’’.
KLASA: 372-01/06-01/17
URBROJ:2189/01-05-07-5
Virovitica,14.02.2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 11. Odluke o mjesnoj
samoupravi (Službeni vjesnik Grada Virovitice
br. 7/06. – pročišćeni tekst) i članka 37. Statuta
Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 1/06.), Gradsko poglavarstvo
Grada Virovitice na 51. sjednici održanoj dana

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava
kojima samostalno raspolažu vijeća mjesnih
odbora na području Grada Virovitice.
Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke u iznosu
109.100,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:
Mjesni odbor
Golo Brdo
Jasenaš
Korija
Milanovac
Čemernica
Podgorje
Rezovac
Rezovačke Krčevine
Sveti Đurađ
Taborište
J.J. Strossmayera
Matije Gupca
Stjepan Radić
Zbora narodne garde
UKUPNO:

Iznos
9.000,00
7.000,00
8.400,00
11.300,00
8.900,00
9.000,00
8.000,00
8.500,00
10.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
109.100,00

Članak 3.

Vijeće mjesnog odbora posebnom odlukom
utvrđuje iznos, svrhu i korisnika sredstava iz
članka 2. ove Odluke.
Odluku iz stavka 1. ovog članka sa zahtjevom
za sredstvima Vijeće mjesnog odbora dostavlja
nadležnom tijelu.
Članak 4.

Vijeća
sredstava
namjene,
službama

mjesnih odbora prilikom korištenja
iz prethodnog članka za određene
dužna su surađivati sa stručnim
Grada, te se obvezno pridržavati
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postojećih zakonskih propisa i odluka Gradskog
vijeća i Poglavarstva.

Članak 2.

Rashodovanje

i

likvidacija

dugotrajne

Članak 5.

imovine te otpis potraživanja izvršit će se

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba
za financije.

sukladno prijedlogu danom u izvješću iz točke
I ove odluke.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u Službenom vjesniku Grada
Virovitice.
KLASA: 400-01/07-01/
URBROJ: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 14. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Članak 3.

Evidentiranje

utvrđenog

viška

sitnog

inventara, te isknjižavanje istog iz upotrebe,
izvršit će se sukladno predloženom u izvješću iz
točke I ove odluke.
Članak 4.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Služba
za financije sa datumom 31. prosinca 2006.
godine.
Članak 5.

Ova odluka objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.
Na temelju članka 17. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine 27/05) i članka 32. i članka
37. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik
Grada Virovitice 1/06.), Gradsko poglavarstvo
Grada Virovitice na 51 sjednici održanoj dana
14. veljače 2007. godine donosi

KLASA: 406-08/06-01/01
URBROJ: 2189/01-05-07-3
Virovitica, 14. veljača 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva
za popis imovine i obveza Grada
Virovitice na lokacijama Gradske
uprave

Zvonko Kožnjak, v.r.

Na
Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis
imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama
gradske uprave.

temelju

članka

17.

Pravilnika

o

proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine 27/05) i članka 32. i članka
37. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik
Grada Virovitice 1/06) ,

20. veljače 2007.
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Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na
51. sjednici održanoj dana 14. veljače 2007.
godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva
za popis imovine i obveza
Grada Virovitice na lokacijama
mjesnih odbora
Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis
imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama
mjesnih odbora.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06.),
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 51.
sjednici održanoj dana 14. veljače 2007. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stručnom
nadzoru jesenskog dijela sistematske
preventivne deratizacije za Viroviticu,
za 2006. godinu

Članak 2.

Rashodovanje i likvidacija dugotrajne
imovine izvršit će se sukladno prijedlogu danom
u izvješću iz točke I ove odluke.
Članak 3.

Evidentiranje utvrđenog viška sitnog
inventara, te isknjižavanje istog iz upotrebe
izvršit će se sukladno predloženom u izvješću iz
točke I ove odluke.
Članak 4.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Služba
za financije sa datumom 31. prosinca 2006.
godine.
Članak 5.

Ova odluka objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.
KLASA:406-08/06-01/01
URBROJ:2189/01-05-07-2
Virovitica, 14. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o stručnom nadzoru
jesenskog

dijela

sistematske

preventivne

deratizacije za Viroviticu, za 2006. godinu.
Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 351-01/06-01/07
Ur.broj: 2189/01-05-07-11
Virovitica, 14. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.
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Na temelju članka 26. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 1/06.),
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 52.
sjednici održanoj dana 20. veljače 2007. godine,
donosi

ODLUKU
o nastavku provedbe Programa
međugeneracijske solidarnosti
„Dnevni boravak i pomoć u kući
starijim osobama“

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 550-01/07-01/02
Ur.broj: 2189/01-05-07-9
Virovitica, 20. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Članak 1.

Ministarstvo
obitelji,
branitelja
i
međugeneracijske
solidarnosti
i
Grad
Virovitica nastavljaju provođenje Programa
međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak
i pomoć u kući starijim osobama“ u 2007.
godini.
Program će se provoditi u razdoblju od 01.
siječnja do 31. prosinca 2007. godine.
Članak 2.

Cilj Programa je postizanje većeg obuhvata
starijih osoba izvaninstitucionalnim i poluinstitucionalnim oblicima skrbi.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01 i 60/01) i članka članka 37.
Statuta Grada Virovitice («Službeni vjesnik»
br.1/06), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice
na 52. sjednici održanoj dana 20. veljače 2007.
godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju prava građenja u svrhu
izgradnje poduzetničke zone „Zapad“

Članak 3.

Članak 1.

U svrhu provedbe Programa Ministarstvo
će osigurati financijska sredstva za provedbu
Programa iz točke I ove Odluke u ukupnom
iznosu od 670.500,00 kuna za naknade za rad
izvoditelja i materijalne rashode na provedbi
programa.

Prihvaća se pravo građenja na nekretninama
u vlasništvu Republike Hrvatske označenim kao
k.č.br. 3642/1 površine 1j 322 čhv, k.č.br.3797/2
površine 2 j 1300 čhv, k.č.br. 3797/3 površine
2 j 1200 čhv, k.č.br. 3797/4 površine 1000 čhv,
k.č.br. 3797/5 površine 2 j 1200 čhv, k.č.br.
3798/1 površine 5 j 800 čhv, č.k.br. 3802/3
površine 31 j 32 čhv, k.č.br. 3797/1 površine
22 j, k.č.br. 3800/1 površine 3j 787 čhv, k.č.br.
3800/5 površine 3j 1029 čhv, k.č.br. 3800/6
površine 3 j 1076 čhv, k.č.br. 3800/2 površine 9 j
1273 čhv i k.č.br. 3804/39 površine 43 j 233 čhv,
sve upisane u zk.ul. br. 11756 K.O. Virovitica.

Članak 4.

Ovlašćuje
se
gradonačelnik
Grada
Virovitice za potpisivanje Ugovora o suradnji
sa Ministarstvom obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti.

20. veljače 2007.
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Članak 2.

Pravo građenja na nekretninama iz točke I
ove Odluke osniva se u korist Grada Virovitice,
u svrhu izgradnje poduzetničke zone „Zapad“.
Članak 3.

Pravo građenja na nekretninama iz točke I
ove Odluke osniva se na rok od 30 godina.
Članak 4.

Naknada za osnovano pravo građenja iznosi
1000 kn/ha godišnje, a plaća se u jednakim
godišnjim obrocima, uz kamatu u visini eskontne
stope Hrvatske narodne banke.
Članak 5.

Ostala prava i obveze u svezi osnivanja prava
građenja na nekretninama iz točke I ove Odluke
utvrdit će se posebnim ugovorom između Grada
Virovitice i Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01 i 60/01) i članka 37. Statuta
Grada Virovitice («Službeni vjesnik» br.1/06),
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 52.
sjednici održanoj dana 20. veljače 2007. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju prava građenja u svrhu
izgradnje poduzetničke zone „Sjever“
Članak 1.

Prihvaća se pravo građenja na nekretninama
u vlasništvu Republike Hrvatske označenim
kao k.č.br. 3244/5 oranica Šećerana površine 11
kj 1242 čhv (6 77 69 m2), upisana u zk.ul. br.
11756 K.O. Virovitica.
Članak 2.

Pravo građenja na nekretninama iz točke I
ove Odluke osniva se u korist Grada Virovitice,
u svrhu izgradnje poduzetničke zone „Sjever“.
Članak 3.

Članak 6.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
za potpisivanje ugovora iz točke III ove
Odluke.
Članak 7.

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

Pravo građenja na nekretninama iz točke I
ove Odluke osniva se na rok od 50 godina.
Članak 4.

Naknada za osnovano pravo građenja iznosi
1000 kn/ha godišnje, a plaća se u jednakim
godišnjim obrocima, uz kamatu u visini eskontne
stope Hrvatske narodne banke.
Članak 5.

Klasa: 944-01/07-01/05

Ostala prava i obveze u svezi osnivanja prava
građenja na nekretninama iz točke I ove Odluke
utvrdit će se posebnim ugovorom između Grada
Virovitice i Vlade Republike Hrvatske.

Urbroj: 2189/01-10-03-07-1
Virovitica, 20. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Članak 6.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
za potpisivanje ugovora iz točke III ove
Odluke.
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Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Grada Virovitice.
Klasa: 944-01/07-01/06
Urbroj: 2189/01-10-03-07-1
Virovitica, 20. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, 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

