SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

Godina XVI

Virovitica, 6. ožujka 2009.
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Na temelju 37. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 1/06., 12/07.
i 4/08.), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice,
na 136. sjednici održanoj dana 06. ožujka 2009.
godine, donosi

obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine
prema provedbenom programu društveno poticane
stanogradnje sa Agencijom za pravni promet i
posredovanje nekretninama.

ODLUKU
o visini naknade za prijenos prava vlasništva
zemljišta i opremanja komunalnom infrastrukturom sa pripadajućim troškovima za
izgradnju stambene građevine iz Programa
društveno poticane stanogradnje

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom vjesniku Grada Virovitice.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
prijenos prava vlasništva zemljišta i opremanja
komunalnom infrastrukturom sa pripadajućim
troškovima za izgradnju stambene građevine iz
Programa društveno poticane stanogradnje, a koja
će se graditi na k.č.br. 149/19, u naravi oranica grad,
površine 314 čhv, upisane u zk.ul.br. 12613 k.o.
Virovitica, sukladno Zakonu o društveno poticanoj
stanogradnji (“Narodne novine”, broj 109/01. i
82/04.).
Članak 2.
Stambena građevina koja će se graditi sukladno
Programu društveno poticane stanogradnje, prema
projektnoj dokumentaciji ima ukupnu netto korisnu
površinu stambenog prostora od 1.253,32 m2.
Članak 3.
Ukupni troškovi i druga davanja kao što
su naknada za priključenje na komunalnu
infrastrukturu, izgradnja komunalne i ostale
infrastrukture s priključcima za zemljište iz članka 1.
i građevinu iz članka 2. ove Odluke i drugo ukupno
iznose 1.116.726,48 kuna, odnosno 121,56 Euro/m2
NKP-a.
Članak 4.
Grad Virovitica i Agencija za pravni promet i
posredovanje nekretninama zaključit će Ugovor
o međusobnim pravima i obvezama u pogledu
izgradnje stambeno građevine iz članka 2. ove
Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
za potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i

Članak 6.

Klasa: 370-03/08-01/01
Urbroj: 2189/01-05-09-31
Virovitica, 06. ožujka 2009.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Na temelju 37. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 1/06., 12/07.
i 4/08.), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na
136. sjednici održanoj dana 06. ožujka 2009. godine,
donosi

Rješenje
o imenovanju člana Koordinacijskog tijela
za provedbu mjera nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece
I
Za člana Koordinacijskog tijela za provedbu
mjera nacionalnog plana aktivnosti za prava i
interese djece imenuje se Marc Šojat.
II
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 023-01/08-01/11
Urbroj: 2189/01-05-09-5
Virovitica, 06. ožujka 2009.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo, na
temelju članka 84. – 90. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07),
temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Virovitice
o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa“ u
Virovitici (Službeni vjesnik Grada Virovitice 16/08)
i čl. 37. st. 12. Statuta Grada Virovitice (Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 01/06, 12/07, 04/08),
na 136. sjednici održanoj 06. ožujka 2009. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA
IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
PLANA UREĐENJA „ŠPORTSKOREKREACIJSKOG CENTRA VeGeŠKa “
(Sl. vjesnik grada Virovitice br. 2/97) I
UPUĆIVANJU ISTOG NA JAVNU
RASPRAVU
1. Prihvaća se izvješće sa prethodne rasprave o
nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog
plana
uređenja
Športsko-Rekreacijskog
Centra VeGeŠKa“ u Virovitici (dalje: izmjene
i dopune DPU-a).
2. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna DPU-a
izradio je VTC-Projekt d.o.o., Virovitica, A.
Mihanovića 9.
3. Utvrđuje se prijedlog izmjena i dopuna DPU-a
kojeg čine tekstualni i grafički dio plana, te
sažetak za javnost i isti se upućuje se na javnu
raspravu.
4. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna
DPU-a održati će se u razdoblju od 16. do 30.
ožujka 2009. godine, organiziranjem javnog
uvida i javnog izlaganja.
5. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna DPU-a
moći će se izvršiti svakim radnim danom u
vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama
Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gradnju Grada Virovitice, u Virovitici, Trg
Ljudevita Patačića 1, soba broj 9, tijekom
cijelog razdoblja javne rasprave.
Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i
grafički dio plana te sažetak za javnost.
6. Javno izlaganje biti će održano dana 27. ožujka

2009. godine, s početkom u 13,00 sati u zgradi
Gradskog poglavarstva Grada Virovitice,
Virovitica, Trg kralja Tomislava 6.
7. Uz objavu u dnevnom tisku, obavijest o javnoj
raspravi biti će posebno dostavljena tijelima
i pravnim osobama iz članka 87. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07).
8.

Građani i udruge mogu svoja očitovanja,
mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati
u Knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog
izmjena i dopuna DPU-a, tijekom cijelog
razdoblja javnog uvida ili ih dati u Zapisnik
za vrijeme javnog izlaganja.

9.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i
prijedloge na Prijedlog izmjena i dopuna
DPU-a, koja moraju biti čitko napisana,
uz ime i prezime, te adresu podnositelja,
građani i udruge, kao i tijela državne uprave
te pravne osobe s javnim ovlastima mogu
dostaviti Gradskom poglavarstvu Grada
Virovitice, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica
do zaključno 30. ožujka 2009. godine.

10. Ako u određenom roku građani i udruge ne
dostave prijedloge i primjedbe ili oni nisu
čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi
Izvješća o javnoj raspravi. Ako u određenom
roku tijela državne uprave i pravne osobe s
javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje
smatrati će se da ista nemaju primjedbi.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.
KLASA: 350-02/08-01/14
Urbroj: 2189/01-06-09-18
Virovitica, 06. ožujka 2009.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(lokalnoj) samoupravi (¨Narodne novine¨, br.86/08),
gradonačelnik Grada Virovitice utvrđuje
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA
UPRAVNA TIJELA GRADA
VIROVITICE U 2009. GODINI

IV.
Radna mjesta u upravnim tijelima popunjavaju
se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima u
Proračunu Grada Virovitice.

I.
Plan prijma u službu odnosi se na sva upravna
tijela ustrojena u Gradu Virovitici.
II.
Plan prijma utvrđuje se za 2009. godinu
(kratkoročni plan).

V.
Plan prijma u službu u upravna tijela u 2009. godini stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:119-01/08-01/01
Urbroj: 2189/01-01-09-2
Virovitica, 19.siječnja 2009.

III.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
upravnim tijelima Grada Virovitice (službenici,
namještenici i vježbenici), potreban broj službenika
na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika,
te potreban broj službenika na određeno vrijeme
utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Predsjednik

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

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2009. GODINU

Naziv upravnog tijela

Stvarno stanje
popunjenosti radnih
mjesta
Službenici i
Vježbenici
namještenici

Službe
Ured gradonačelnika
I.
II. Tajništvo
III. Služba za financije
Upravni odjeli
Upravni odjel za
IV.
gospodarstvo i razvoj
Upravni odjel za društvene
V.
djelatnosti
Upravni odjel za
VI. komunalne poslove i
graditeljstvo
Upravni odjel za prostorno
VII.
uređenje i gradnju
UKUPNO

Potreban broj
službenika na
neodređeno vrijeme

Potreban broj
vježbenika

VSS

VSS

VŠS

VŠS

SSS

Potreban
broj
službenika
na
određeno
vrijeme

SSS

6
5
10

1
1
1

1
1
2

1
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

1

1

0

0

0

0

0

6

1

1

0

1

1

0

1

0

43

5

7

2

3

1

0

2

0

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

