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Temeljem čl. 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine", broj: 152/08., 21/10. i
63/11.) i čl. 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice", broj: 5/09.) Gradsko
vijeće Grada Virovitice, na 18. sjednici, održanoj
dana 09. srpnja 2012. godine, donos
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina
Članak 1.
U Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice", broj: 10/09.),
u članku 3. st. 1. podstavak 9. mijenja se, tako da
sada glasi:
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika primjenom
zaštitnih sredstava koja se koriste u ekološkoj
proizvodnji, a u krajnjoj nuždi i ostalih zaštitnih
sredstava koja imaju dozvolu za korištenje na
području Republike Hrvatske."
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Vlasnici,
zakupci
i
drugi
korisnici
poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. stavka 1. i 2.
ove Odluke dužni su poduzimati mjere iz stavka 1.
ovog članka."
Članak 2.
Iza članka 3. dodaje se novi članak 3a, koji glasi:
"Za vrijeme primjene pesticida u poljoprivrednoj
proizvodnji, osoba koja obavlja tretiranje mora
se pridržavati svih uputa o korištenju sredstva te
tretiranje obavljati po mirnom vremenu bez vjetra.
Korišteno kemijsko sredstvo koje se primjenjuje
u poljoprivrednoj proizvodnji ne smije svojim
popratnim djelovanjem ugroziti zdravlje ljudi,
nanijeti štetu susjednim zemljištima, zasađenim
nasadima, kao i ostalim poljoprivrednim kulturama
koje su na njima zasađeni, kao niti na bilo koji drugi
način umanjivati njihovu vrijednost.
Kemijska sredstva koja u sebi sadrže aktivne
tvari Klomazon, Maleinske hidrazide i njegove soli
te masne alkohole ne smiju se primjenjivati u pojasu
manjem od 500 metara od stambenih objekata,
parkova, dječjih igrališta, niti drugih građevinskih
objekata u kojima obitavaju ljudi i životinje.
Zabranjeno je primjenu zaštitnih kemijskih
sredstava, koja se ne koriste u ekološkoj proizvodnji,
u stambenoj zoni grada Virovitice obavljati pomoću
vučenih ili nošenih traktorskih prskalica velikog
kapaciteta ili atomizera."

Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja
poljoprivredna, fitosanitarna inspekcija i inspekcija
zaštite okoliša, te ovlašteni službenici upravnih
odjela nadležnih za komunalno gospodarstvo i
poljoprivredno zemljište."
Članak 4.
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a, koji
glasi:		
"Ukoliko se provođenjem stručnog nadzora
utvrde nepravilnosti vezane za primjenu kemijskih
sredstava od strane osobe koja primjenjuje zaštitno
kemijsko sredstvo, kao i ukoliko se utvrde nastale
štete na susjednim zemljištima nastale uslijed
nepravilne primjene, upravni odjel nadležan za
poljoprivredno zemljište, može nakon provedenog
postupka, ukoliko se utvrdi daje šteta nastala od
zakupnika poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi
u državnom vlasništvu, raskinuti takav Ugovor o
zakupu, radi sprečavanja daljnjih nastajanja štetnih
posljedica."
Članak 5.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba
za koju se utvrdi da je:
- postupila suprotno članku 3.,
- postupila suprotno članku 3a.,
- postupila suprotno članku 4.,
- postupila suprotno članku 5.,
- postupila suprotno članku 6.,
- postupila suprotno članku 7.,
- postupila suprotno članku 8.,
- postupila suprotno članku 9.,
- postupila suprotno članku 10.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i
osoba koja obavlja neku drugu samostalnu djelatnost
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka koji počini u
vezi obavljanja obrta ili druge djelatnosti.
Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i
novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u
iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.
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Članak 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice".

U članku 36. iza stavka 4. dodaju se novi stavci
5. i 6. koji glase:
"Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom
obliku.
Ugovor o zakupu u ime zakupodavca potpisuje
Gradonačelnik ili osoba koju gradonačelnik na to
ovlasti".

KLASA: 320-01/12-01/33
UR.BROJ: 2189/01-10/2-12-3
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Članak 3.

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

Temeljem čl. 3. i čl. 6. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br.
125/11.), i čl. 30. Statuta Grada Virovitice (Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 5/09.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 09.
srpnja 2012. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora
Članak 1.
U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj:
18/09., 11/11., i 3/12 i 5/12), u članku 14. stavak 1.
mijenja se i glasi:
"Broj bodova određuje se prema zoni u kojoj se
poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u njemu
obavlja, prema sljedećoj tablici:

Iza članka 59. Dodaje se novi članak 59.a, koji
glasi:
"Svim zakupnicima sukladno sklopljenim
ugovorima i preuzetim ugovornim obvezama
povećat će se zakupnina do iznosa utvrđenog
primjenom odredaba ove Odluke.
Svi dosadašnji zakupci kojima je temeljem
odredaba ove Odluke, došlo do promjene visine
zakupnine dužni su sklopiti dodatak Ugovora u roku
30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Svi dosadašnji zakupci koji ne budu sklopili
dodatak Ugovora iz stavka 2. ovog članka u
utvrđenom roku prestaje im zakup poslovnog
prostora istekom 60 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Ukoliko je za poslovni prostor ugovorena
zakupnina u većem iznosu, od iznosa utvrđenog
primjenom odredaba ove Odluke, primjenjivat će se
ugovorena zakupnina."

DJELATNOST

ZONA S BROJEM BODOVA
I
11,00

II
8,00

III
3,00

restorani
trgovačka
skladišne i servisne djelatnosti
obrt i proizvodne djelatnosti
trgovačka društva u vlasništvu Grada Virovitice
zdravstva, socijalne skrbi, političke stranke,
ministarstva i ustanove kojima je osnivač
Republika Hrvatske i jedinica područne (regionalne)
samouprave,

10,00
8,00
4,00
3,00
1,00

7,00
5,00
3,00
2,00
0,80

2,00
1,00
0,50
1,00
0,50

0,50

0,30

0,10

Udruge i sportski klubovi
ostalo

0,05
3,00

0,03
2,00

0,01
1,00

ugostiteljstvo (osim restorana)
financijska (banke, osig. društva,
trgovina vrijednosnicama i sl.),
kladionice i igre na sreću
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u „Službenom vjesniku“ Grada Virovitice.
KLASA: 372-03/12-01/59
UR.BROJ: 2189/01-10/2-12-3
Virovitica, 09. srpnja 2012.

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

Na temelju članka 1 i članka 16. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj:
26/03, pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 78/09)
i čl. 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“, broj: 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 09.
srpnja 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“, broj: 14/08, 2/09, 2/11, 3/11,
11/11), u članku 1. iza riječi „korištenja javnih
površina“ dodaju se nove riječi koje glase:
" , očuvanja javnog reda i mira te zaštite zdravlja,
nesmetanog držanja domaćih životinja i kućnih
ljubimaca na području Grada Virovitice,"
Članak 2.
Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a i 4.b koji
glasi:
„Članak 4.a
Na području komunalne zone broj 1 naselja
Virovitica nije dozvoljen uzgoj životinja u svrhu
prodaje.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljen je
uzgoj životinja kućanstvima kojima je poljoprivreda
jedina djelatnost i koji su do stupanja na snagu ove
Odluke obavljali uzgoj domaćih životinja.
Kućanstva koja na svojim okućnicama drže i
uzgajaju domaće životinje radi vlastitih potreba,
mogu obavljati uzgoj ali samo na način da redovito
primjenjuju sve potrebne sanitarne, veterinarske i
druge komunalne mjere, kako se ne bi pojavljivali

neugodni mirisi poglavito od ustajalog stajnjaka,,
deponiranog gnoja i gnojnice.
Uzgoj iz stavka 2. i 3. može se obavljati uz uvjet
da se prilikom uzgoja spriječi pojava, a naročito
širenje neugodnih mirisa čestim pranjem i čišćenjem
uzgojnih objekata te odlaganjem gnojnice u
zatvorene i nepropusne jame odnosno prekrivanjem
odloženog gnoja odgovarajućim materijalom.
Odloženi gnoj ne smije se deponirati na udaljenosti
manjoj od 20 metara od stambenih objekata.
U slučaju da se razborito ne primjenjuju potrebne
higijenske mjere prilikom držanja i uzgoja domaćih
životinja, komunalni redar ima obvezu sve zatečene
nepravilnosti prijaviti nadležnim veterinarskim i
sanitarnim službama.
Članak 4.b
U slučaju namjernog ili nesavjesnog kršenja
odredbi ove Odluke o držanju i uzgoju domaćih
životinja i kućnih ljubimaca na području Grada
Virovitice, nadležan Upravni odjel Grada Virovitice,
može neodgovornom vlasniku i uzgajivaču domaćih
životinja zabraniti držanje istih na užem području
naselja Virovitice, radi sprečavanja širenja zaraze i
ostalih štetnih djelovanja.
Uzgoj domaćih životinja radi vlastitih potreba
na području komunalne zone broj 2. i 3. može se
obavljati ali samo na način da redovito primjenjuju
sve potrebne sanitarne, veterinarske i druge
komunalne mjere, kako se ne bi pojavljivali neugodni
mirisi poglavito od ustajalog stajnjaka,, deponiranog
gnoja i gnojnice.“
Članak 3.
Iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji
glasi:
„Članak 11.a
Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog
prostora i građevinskog zemljišta dužan je održavati
okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i
ogradu prema javnoj površini, tako da ne ometa
korištenje javne površine.
Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde,
livade i ostale površine oko zgrada te neizgrađena
građevinska zemljišta uz javne površine, vlasnici
odnosno korisnici moraju držati urednima i čistima,
te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na
javne površine i susjedne objekte. Svojim stanjem i
izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih
površina.
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Uz javne površine zabranjeno je na prostorima
okućnica, vrtova, dvorišta i drugi površina odlaganje
komunalnog otpada, drugog otpada, te predmeta koji
nisu u uporabi za svoju namjenu, a posebice starih
automobila, električnih i drugih aparata, predmeta
kućanstva i drugih predmeta.
Korisnik i vlasnik stambene zgrade, poslovnog
prostora i građevinskog zemljišta, dužan je
podrezivati zelenilo zasađeno u okućnici tako da
svojim granama ne prelazi regulacijsku liniju na
javno prometnu površinu i omogućiti nesmetan
prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne
signalizacije i javne rasvjete.
Vlasnici poljoprivrednih ili građevinskih
parcela koje se nalaze na unutarnjoj strani cestovnog
zavoja, ne smiju postavljati neprovidne ograde,
saditi živice više od 0,50 metara te sijati usjeve koji
svojom visinom prelaze 0,80 metara.
Komunalno redarstvo naložit će vlasniku
zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla i
grane koji bi, svojim rušenjem odnosnom padom,
mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u
neposrednoj blizini."
Održavanje i odrezivanje grana stabala, ukrasnih
živica i drugog zelenila posađenog u okućnici
obavlja vlasnik iste, odnosno fizička ili pravna osoba
kojoj je vlasnik povjerio obavljanje tih poslova.“
Članak 4.
U članku 22. stavku 2. riječi: „pročelja zgrada“
zamjenjuju riječima „vanjske dijelove građevina“.
Članak 5.
Iza članka 49. dodaje se novo poglavlje koje nosi
naziv: „PALJENJE VATRE“, te novi članci 49.a,
49.b, 49.c, 49.b, 49.d, 49.e, 49.f, 49.g i 49.h koji
glase:
„PALJENJE VATRE
Članak 49.a
Pojedini izrazi u smislu ovog podnaslova
Odluke imaju slijedeće značenje:
- „paljenje vatre“ ili „spaljivanje“ je radnja kojom
se biološki, komunalni ili neki drugi otpad ili
stvari i predmeti uništavaju pomoću vatre,
- „biološki otpad“ obuhvaća tvari nastale nakon
ili za vrijeme uzgoja bilja ili kao nusprodukt
održavanja
površina
na
okućnicama,
poljoprivrednim
površinama,
šumskom
zemljištu, kanalima od čega su najčešće lišće,
trava, korov, grane, panjevi, sijeno, slama,

kukuruzovina, žetveni ostaci i dr.
- priprema hrane na otvorenom“ je radnja kojom
se na otvorenom prostoru pomoću vatre priprema
hrana na jedan od slijedećih načina: roštiljanje,
pečenje na ražnju, priprema kotlovine, kuhanje u
kotliću ili drugoj posudi i sl.
- konzerviranje mesa“ je radnja kojom se pomoću
dima u za to posebno pripremljenim objektima
tzv. „pušnicama“, meso i mesni proizvodi
obrađuju u svrhu kraćeg ili dužeg čuvanja.
Članak 49.b
Zbrinjavanje otpada bilo koje vrste obavezno
se mora provoditi predajom ovlaštenom skupljaču
otpada na za to propisan način.
Iznimno od prethodnog stavka, vlasnik otpada
može svoj otpad zbrinuti sam odvoženjem na deponij
kojim upravlja ovlašteni skupljač otpada, ako je to
ovlašteni skupljač otpada svojom odlukom dozvolio.
Članak 49.c
Zabranjeno je paljenje svih vrsta otpada
uključujući i biološki otpad, stvari i predmeta na
javnim i drugim otvorenim površinama, okućnicama,
poljoprivrednim površinama, šumskom zemljištu i
kanalima.
Članak 49.d
Iznimno od članka 49.c, dozvoljeno je paljenje
isključivo biološkog otpada i to u slučajevima kada
je potrebno spriječiti invaziju bioloških štetnika
na biljnim kulturama ili životinjama odnosno
onemogućiti štetan utjecaj biljaka i insekata koji na
njima obitavaju za zdravlje građana.
Mjera spaljivanja biološkog otpada može se
provesti samo uz prethodni nalog nadležne inspekcije
i uz odobrenje nadležnog upravnog odjela Grada
Virovitice koji će odrediti uvjete spaljivanja.
Mjera spaljivanja iz prethodnog članka može se
provesti na udaljenosti od najmanje 500 metara od
najbliže stambene zone po mirnom vremenu kada ne
postoji mogućnost da vjetar nosi produkte izgaranja
prema stambenim objektima.
Iznimno od prethodnog stavka, spaljivanje se
može obaviti i na udaljenosti manjoj od 500 metara
od stambenih objekata, ali u slučajevima krajnje
nužde uz obrazloženje nadležne inspekcije i uz
primjenu preventivnih protupožarnih mjera.
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Članak 49.e

Za pripremu hrane na otvorenom dozvoljeno
za loženja vatre kao energent koristiti drva, drveni
ugljen i plin.
Prilikom pripreme hrane na otvorenom, osoba
koja priprema hranu dužna je pridržavati se mjera
opreza i poduzeti sve preventivne protupožarne
mjere kako ne bi došlo do zapaljena stvari i objekata
odnosno biljaka ili biljnog pokrivača u blizini.
Zabranjeno je u vatru koja se koristi za pripremu
hrane stalno ili povremeno ubacivati bilo koju
vrstu otpada odnosno bilo koju drugu tvar koja nije
navedena u stavku 1. ovog članka izuzev ubrzivača
plamena koji se može koristiti isključivo za potpalu
Članak 49.f
Zabranjeno je paljenje svih vrsta otpada
uključujući i biološki otpad, stvari i predmeta osim
drva, plina ili loživog ulja u ložištima peći koje
se koriste za zagrijavanje prostora, zagrijavanje
sanitarne vode ili proizvodnju energije za potrebe
proizvodnih pogona.
Iznimno od prethodnog članka dozvoljeno
je korištenje otpadnog materijala koji nastaje u
proizvodnom procesu za zagrijavanje prostora,
zagrijavanje sanitarne vode ili proizvodnju energije
za potrebe proizvodnih pogona.
Spaljivanje materijala sukladno stavku 2. ovog
članka može se provoditi samo sukladno posebnim
propisima o zbrinjavanju otpada.
Članak 49.g
Paljenje vatre u posebnim slučajevima, te u
sklopu održavanja kulturno-zabavnih manifestacija,
može se obaviti samo uz prethodno pribavljeno
odobrenje Policijske uprave Virovitičko-podravske
koja će odrediti posebne uvjete pod kojima se
paljenje može obaviti.
Pravna ili fizička osoba koja dobije odobrenje
iz stavka 1. ovog članka dužna je isto 24 sata prije
paljenja vatre dostaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Virovitica.
Članak 49. h
Objekti u kojima se obavlja dimljenje mesa i
mesnih prerađevina u svrhu njegova konzerviranja,
tzv. „pušnice“, moraju biti konstruirani i smješteni
na posjedu vlasnika tako da dim kao sredstvo koje

se koristi za konzerviranje ne može uznemiravati i
ometati vlasnike nekretnina s kojima graniči posjed
na kojem se obavlja konzervacija dimljenjem.
Kao sredstvo koje se koristi za proizvodnju dima
u objektima iz prethodnog stavka, mogu se koristiti
isključivo drva i tvari drvnog porijekla.
U slučajevima kada dim koji se oslobađa prilikom
konzervacije, radi neodgovarajućeg položaja ili
konstrukcije objekta za konzervaciju tzv.“pušnice“,
ometa vlasnike drugih nekretnina, oštećenik svoje
pravo treba ostvariti sukladno posebnim propisima.“
Članak 6.
U članku 64. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
upravni odjel nadležan za poslove komunalnog
gospodarstvo putem komunalnog redarstva, a po
odredbi članka 35.a, 49.a, 49.b, 49.c, 49.d, 49.e, 49.f,
49.g, i 49.h postupaju i policijski službenici“
Članak 7.
U članku 69. stavak 1.dodaju se nove alineje od
16. do 24. koje glase:
“- neodgovorno sanira gnojnicu ili kruti gnoj
odnosno stajnjak, kojom prilikom izaziva širenje
neugodnog mirisa kao i biološkog i fekalnog
otpada po svojim i susjednim parcelama i javnim
površinama (članak 4.a)
- ako postupi suprotno odredbi članka 4.b
- ako postupi suprotno odredbi članka 11.a
- ako postupi suprotno odredbi članka 49.c,
- ako postupi suprotno odredbi članka 49.d,
- koja za vrijeme pripreme hrane na otvorenom
postupi suprotno odredbi članka 49.e,
- koja postupi suprotno odredbi iz članka 49.f,
- postupi suprotno odredbi iz članka 49.g,
- postupi suprotno odredbi st. 2. članka 49.h.“.
U stavku 2. točka se briše i dodaju se brojevi
„16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.i 24.“.
Članak 8.
U članku 75. točka se briše i dodaju se riječi:“
i Odluka o uvjetima spaljivanja korova, suhe trave
i biljnih ostataka poljoprivredne proizvodnje na
poljoprivrednim površinama i kanalima („Službeni
vjesnik“ br. 01/00.)“
U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„ Vlasnici parcela koje se nalaze na unutarnjoj
strani cestovnog zavoja obvezni su u roku od
godinu dana od dana stupanja na snagu ove Odluke,
ukloniti ograde, živice i objekte koji onemogućavaju
vidljivost.“
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Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 363-02/12-01/22
UR.BROJ:2189/01-03/1-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. donosi
ODLUKU
o uključivanju u projekt „LEADER“ - osnivanje
udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)
Članak 1.
Ovom Odlukom Grad Virovitica suglasan
je sudjelovati u formiranju i djelovanju udruge
Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG)
kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi
promicanja zajedničkih interesa Grada Virovitice i
Općina Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Suhopolje
i Pitomača, kao i svih ostalih sudionika s područja
Virovitičko-podravske županije u svrhu ruralnog
i ukupnog razvoja, jedinstvenog zagovaranja
interesa lokalne samouprave razvijanjem sinergije
i umrežavanja između svih sudionika kojima je u
interesu doprinijeti razvoju ruralnog područja, te
drugo u skladu sa statutom LAG-a.
Članak 2.
Predstavnik Grada Virovitice u LAG-u je
Gradonačelnik Grada Virovitice.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KASA: 302-01/12-01/16
UR.BROJ: 2189/01-10/3-12-3
Virovitica, 09. srpnja 2012.

Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama
(Narodne novine RH br. 76/93, 29/97. i 47/99.) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj 09. srpnja
2012. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Agencije
za razvoj grada Virovitice
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Agencije za razvoj Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
11/11. i 3/12. ), članak 4. mijenja se i glasi:
,„Djelatnost Agencije je:
- izrada programa i projekata za urbanu i
ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i
gospodarstva,
- stvaranje lokalnih mreža,
- promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice),
- 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 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
- poslovni u vezi s izgradnjom i prodajom stanova
u okviru društveno poticane stanogradnje
na području Grada Virovitice sukladno
propisima kojima se uređuje društveno poticana
stanogradnja.“.
Članak 2.

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

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja
da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju
Agencije za razvoja Grada Virovitice.
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Članak 3.

I

Ove izmjene i dopune objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.

Charles Vercruysse proglašava se Počasnim
građaninom Grada Virovitice.
II

KLASA: 302-01/12-01/18
UR.BROJ: 2189/01-10/1-12-3
Virovitica, 9. srpnja 2012. godine

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

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

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada
Virovitice (“Službeni vjesnik Grada Virovitice br.
1/06. i 12/07.) Gradsko vijeće Grada Virovitice na
18. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2012. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnim priznanjima
Članak 1.
U Odluci o javnim priznanjima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 4/08. i 2/09.) članak
18. briše se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Službenom vjesniku Grada Virovitice".
Klasa: 061-01/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-3
Virovitica, 09. srpnja 2012.

Klasa: 061-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-8
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r.

Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08. i 2/09.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 09. srpnja
2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“
za životno djelo
I
Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“ za životno
djelo dodjeljuje se
Antunu Vrbenskom
II

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

Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08. i 2/09.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 09. srpnja
2012. godine, donosi
ODLUKU
o proglašenju
POČASNOG GRAĐANINA GRADA
VIROVITICE

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
Klasa: 061-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-9
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r.

Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08. i 2/09.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada
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Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 09. srpnja
2012. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
I
Zlatna plaketa Grada Virovitice dodjeljuje se:
1. Visokoj školi za menadžment - za doprinos u
obrazovanju i znanstvenom radu
2. Jasni Gojević -za promidžbu grada Virovitice
II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
Klasa: 061-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-10
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r.

Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08. i 2/09.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 09. srpnja
2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice

II
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
Klasa: 061-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-11
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika
Grada Virovitice za razdoblje
siječanj-lipanj 2012.g.
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Virovitice za razdoblje siječanj - lipanj 2012.
g.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 022-01/12-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-3
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

I

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

Zahvalnica Grada Virovitice dodjeljuje se:
1. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Korija povodom 60 godina rada
2. Zlatimiru Bačiću - za izniman doprinos u razvoju
vodoprivrede u gradu Virovitici
3. Domagoju Šegreguru - za iznimne rezultate u
znanstvenom radu i obrazovanju
4. Ivanu Kovaču - 105 dobrovoljnih davanja krvi
5. Slavici Horvat - za razvoj obrtništva
6. Rock skupini „Vatra“ - za glazbenu djelatnost
7. Gradskom muzeju Virovitica - za izniman
doprinos u promicanju kulture i unapređenje
muzejsku djelatnost

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj
reviziji grada Virovitice za 2011.g.
I
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj
reviziji grada Virovitice za 2011. g.
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II

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

II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 363-01/12-01/29
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

Klasa: 041-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-9
Virovitica, 09. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Gradskog
vijeća Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 09. srpnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Flora VTC
d.o.o. Virovitica za 2011. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Flora VTC
d.o.o. Virovitica za 2011. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 363-01/12-01/42
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 09. srpnja 2012.

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o financijskoj
učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. za 2011.
godinu
I
Prihvaća se Izvješće o financijskoj učinkovitosti
poslovanja Virkoma d.o.o. za 2011. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 400-01/12-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju PLIN VTC
d.o.o. Virovitica za 2011. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o poslovanju PLIN VTC
d.o.o. Virovitica za 2011. godinu.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o financijskoj
učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka
Virovitica d.o.o. za 2011.g.
I
Prihvaća se Izvješće o financijskoj učinkovitosti
poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za
2011. g.
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II

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 400-01/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

Klasa: 612-04/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA

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

Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica u 2011. godini

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja
Virovitica za 2011. godinu

I

I

Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica u 2011. godini.

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja
Virovitica za 2011. godinu.

II

II

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

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 601-02/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

Klasa: 612-05/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA

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

Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice
i čitaonice Virovitica u 2011. godini

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta
Virovitica za 2011. godinu

I

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica u 2011. godini.

Prihvaća se Izvješće o radu Kazališta Virovitica
za 2011. godinu.
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II

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 612-03/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/1-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

Klasa: 620-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke
zajednice Grada Virovitice za 2011. godinu

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o radu i financijskom
poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2011.
godinu

I
Prihvaća se Izvješće o radu Turističke zajednice
Grada Virovitice za 2011. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 334-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

I
Prihvaća se Informacija o radu i financijskom
poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2011. g.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 500-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-6
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju Športske
zajednice i financijsko izvješće Športske
zajednice Grada Virovitice za 2011. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o djelovanju Športske
zajednice i financijsko izvješće Športske zajednice
Grada Virovitice za 2011. godinu.

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog
Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa
Virovitica za 2011. godinu
I
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog
križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za
2011. godinu.

10. srpnja 2012.
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II

II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 550-06/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 550-06/12-01/03

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

Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području grada Virovitice u
2011. godini
I

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK

Prihvaća se Informacija o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području grada Virovitice u 2011.
godini.

o prihvaćanju Informacije o radu i izvršenim

II

Grada Virovitice za 2011. godinu

aktivnostima na području mjesnih odbora

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

I
Prihvaća se Informacija o radu i izvršenim

Klasa: 032-01/12-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
Virovitica, 09. srpnja 2012.

aktivnostima na području mjesnih odbora Grada

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o provođenju
programa socijalne skrbi u 2011. godini
I
Prihvaća se Informacija o provođenju programa
socijalne skrbi u 2011. godini.

Virovitice za 2011. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 026-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 09. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec, v. r.

19/12

3

EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE

116.000,00

4

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST (BEZ PDVA)

otvoreni postupak

VRSTA POSTUPKA
JAVNE NABAVE I
SKLAPANJE UGOVORA
O USLUGAMA IZ
DODATKA II. B
5

7

III.

6

PLANIRANI POČETAK
POSTUPKA (I., II., III., ILI
IV. TROMJESJEČJE)

ugovor o javnoj
nabavi

UGOVOR O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNI
SPORAZUM

1 mjesec

8

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

1

PLANIRANO TRAJANJE
UGOVORA O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNOG
SPORAZUMA

II.
Ove Dopune Plana nabave za 2012. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice i na službenim Internet stranicama www.virovitica.hr.

KLASA: 400-01/12-01/09
URBROJ: 2189/01-08-01/5-12-4
Virovitica, 3. srpnja 2012.

19.

2

1

Izgradnja igrališta područne škole u
Podgorju

PREDMET NABAVE

Red.
broj

I.
U Planu nabave za 2012. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/12) u točki III. dodaje se redni broj 19. koji glasi:

DOPUNE PLANA
NABAVE ZA 2012. GODINU

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 5/09) i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11)
gradonačelnik Grada Virovitice donosi

Strana 14
SLUŽBENI VJESNIK br. 7
10. srpnja 2012.

10. srpnja 2012.

Na temelju članka 3. Odluke o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 13/09)
i članka 39. Statuta Grada Virovitice ("Službeni
vjesnik" Grada Virovitice br. 5/09) gradonačelnik
dana 3. srpnja 2012. godine donosi
ODLUKU
o produženju radnog vremena za ugostiteljske
objekte na području Grada Virovitice u
dane obilježavanja Dana grada Virovitice ROKOVO 2012.
I
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine
„Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti
jednostavnih usluga“ u dane sa 14. na 15. kolovoz i
sa 15. na 16. kolovoz 2012. godine može trajati do
2:00 sata, s time da u navedene dane na otvorenim
i zatvorenim terasama uz ugostiteljske objekte, ne
smije biti izvora glazbe nakon 1:00 sat.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavka
1. točke I ove Odluke, u dane sa 13. na 14. kolovoz
i sa 16. na 17. kolovoz 2012. godine može trajati do
1:00 sat, s time da u navedeni dan na otvorenim i
zatvorenim terasama uz ugostiteljske objekte, ne
smije biti izvora glazbe nakon 24:00 sata.
II
Za vrijeme trajanja programa na glavnoj
pozornici, glazba s terasa ugostiteljskih objekata ne
smije ometati izvođenje programa.
III
Ovlašćuje se Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj da na temelju zahtjeva ugostitelja, rješenjem
odredi radno vrijeme radi organiziranja prigodnih
proslava u dane obilježavanja Dana grada Virovitice
- Rokovo 2012.
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IV

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.
KLASA: 335-01/12-01/04		
UR.BROJ: 2189/01-10/3-12-1
Virovitica, 3. srpnja 2012. godine
Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing., v. r.
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10. srpnja 2012.

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

