SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

Godina XVIII

Virovitica,14. rujna 2012.

Broj 9

SADRŽAJ
str.
GRADONAČELNIK

Članak 3.

1. Pravilnik o službenoj odori i opremi prometnog
redara
1
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012.
godinu
2
3. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika
srednjih škola s područja Grada Virovitice 
3

Evidenciju o količinama, vrsti i roku trajanja
odore i opreme vodi upravni odjel nadležan za
komunalne poslove.
Evidencija sadrži vrstu odore odnosno opreme,
količinu, rok trajanja službene odore odnosno
opreme koja se izdaje, ime i prezime prometnog
redara koji se zadužuje i njegov potpis, datum
zaduženja i posebnu napomenu.

OSTALO
1. Sporazum o suradnji Grada Virovitice i Općine
Jajce
3
2. Sporazum o saradnji Općine Jajce i Grada
Virovitice
4

Članak 4.
Prometni redar dužan je vratiti službenu odoru i
opremu u slučaju prestanka službe odnosno rasporeda
na drugo radno mjesto za koje nije propisano nošenje
službene odore i opreme.
Članak 5.

Na temelju članka 11. Pravilnika o odori
službenika jedinice lokalne samouprave koji
obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno
zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja
prometom („Narodne novine“, broj:139/08) i članka
39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj: 5/09.) Gradonačelnik Grada
Virovitice dana 30. kolovoza 2012. godine, donosi
PRAVILNIK
o službenoj odori i opremi prometnog redara
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se vrijeme nošenja
zimske i ljetne službene odore prometnog redara
te vođenje evidencije o količinama, vrstama i roku
trajanja službene odore i opreme prometnog redara.
Članak 2.
Zimska službena odora nosi se, u pravilu, u
periodu od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 1.
svibnja do 14. listopada.

Ovaj Pravilnik objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA:340-02/12-01/03
UR.BROJ: 2189/01-03/2-12-1
Virovitica, 30. kolovoza 2012.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing.,v.r.

2

Izgradnja područne škole u Svetom Đurđu

1

13.

2

1

1.000.000,00

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

20/12

3

EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE

260.000,00

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

69.000,00

3

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-A)

KLASA:400-01/12-01/09
URBROJ: 2189/01-08-01/5-12-4
Virovitica, 30. kolovoza 2012.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing.,v.r.
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II.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice i na službenim Internet stranicama www.virovitica.hr.

41.

2

1

Stručni nadzor na Rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na
području Grada Virovitice

PREDMET NABAVE

Red.
broj

30 dana

8

PLANIRANO TRAJANJE
UGOVORA O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNOG
SPORAZUMA

9 mjeseci

8

PLANIRANO TRAJANJE
UGOVORA O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNOG
SPORAZUMA

U Planu nabave za 2012. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/12) u točki IV. redni broj 42. briše se, a redni broj 41. mijenja se i glasi

Uređenje Mjesnog doma u Rezovcu

PREDMET NABAVE

Red.
broj

20.

13/12

3

EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE

U Planu nabave za 2012. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/12) u točki III. dodaje se redni broj 20. koji glasi:

PREDMET NABAVE

Red.
broj

I.
U Planu nabave za 2012. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/12) u točki III. redni broj 13. mijenja se i glasi:

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
IZMJENE I DOPUNE PLANA
NABAVE ZA 2012. GODINU
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Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 06. rujna 2012.
godine donosi

Članak 2.

O D LU K U
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s
područja Grada Virovitice

Općina Jajce i Grad Virovitica su suglasni da je
poticanje učenika i mladeži od posebnog značaja pa će
se naročita pažnja posvetiti susretima i razmjeni djece
i mladeži. Razmjena će se ostvarivati na školskim,
sportskim, kulturnim ili ostalim područjima u duhu
prijateljstva.

I

Članak 3.

Grad Virovitica sufinancirat će prijevoz učenika
srednjih škola s prebivalištem na područja Grada
Virovitice koji temeljem članka 69. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08) i čl.
23. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Virovitice („Službeni
vjesnik“ br. 5/12) ostvaruju to pravo u visini 10% cijene
karte prijevoznika.

U okviru svojih nadležnosti Općina Jajce i Grad
Virovitica nastojat će ubrzati razvoj na području
gospodarstva i usluga te omogućavati uspostavu
neposrednih veza između gospodarskog sektora i sektora
usluga.

II
Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika za školsku
godinu 2012./2013. sklopit će se s prijevoznikom
Čazmatrans Nova d.o.o. Čazma.

Općina Jajce i Grad Virovitica su svjesni važnosti
razmjene suradnje građana s ciljem da se poveća
tolerancija i razumijevanje među narodima te će
podupirati razmjenu između udruga građana, kulturnoumjetničkih društava te drugih javnih ustanova.

III

Članak 5.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurat
će se u Proračunu Grada Virovitice.
IV
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 340-01/12-01/34
URBROJ: 2189/01-04/1-12-1
Virovitica, 06. rujna 2012.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing.,v.r.

Općina Jajce u Bosni i Hercegovini i Grad Virovitica
u Republici Hrvatskoj u svrhu ostvarivanja zajedničkog
interesa za svekolikim i trajnim povezivanjem, potpisuju
S P O RA Z U M
o suradnji Općine Jajce i Grada Virovitice
Članak 1.
Općina Jajce i Grad Virovitica potpisuju ovaj
Sporazum kao najviši izraz dosadašnjeg prijateljstva
i trajne međusobne suradnje na gospodarskom,
turističkom, kulturno-umjetničkom i športskom životu.
Suradnja se uspostavlja između građana, škola, pravnih i
fizičkih osoba na svim područjima života i rada.

Članak 4.

Kulturni susreti između Općine Jajce i Grada
Virovitice biti će usmjereni prema boljem razumijevanju
običaja i kulture. Suradnja se može ostvarivati na svim
interesnim područjima. Sve kulturne i obrazovne
ustanove pozivaju se na sudjelovanje u razmjeni.
Članak 6.
Športske priredbe trebaju u različitim disciplinama
povezivati građane Općine Jajce i Grada Virovitice
stoga će se u cilju ostvarivanja istoga poticati športske
aktivnosti i organizaciju istih.
Članak 7.
Kako bi se u Općini Jajce i Gradu Virovitici omogućilo
što bolje planiranje budućih aktivnosti svake godine će se
predlagati i uskladiti aktivnosti za iduću godinu.
Članak 8.
Općina Jajce i Grad Virovitica će učiniti sve što je
u njihovoj mogućnosti kako bi ostvarili ciljeve iz ovog
Sporazuma, a time izražavaju želju i spremnost za
njegovanjem i razumijevanjem dosadašnje suradnje i
prijateljskih odnosa s ciljem međusobnog upoznavanja
i razmjena informacija, te doprinosa na unapređenju
svekolikih odnosa i povjerenja u zajedničkom interesu
građana Jajca i Virovitice.
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Član 5.

Članak 9.
Sporazum o suradnji zaključuje se na neodređeno
vrijeme. Sastavljen je na hrvatskom i bosanskom jeziku,
a stupa na snagu danom potpisivanja. Za izmjene i
dopune Sporazuma potrebna je obostrana suglasnost.
Klasa: 910-01/04-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/1-12-13
Virovitica, 13. rujna 2012.

Broj: 02-49-2846/12
Jajce, 13. septembra 2012.
Za Općinu Jajce
Načelnik Nisvet Hrnjić, v.r.

Za Grad Viroviticu
Gradonačelnik
Ivica Kirin, v.r.

Općina Jajce u Bosni i Hercegovini i Grad Virovitica
u Republici Hrvatskoj u svrhu ostvarivanja zajedničkog
interesa za sveobuhvatnim i trajnim povezivanjem,
potpisuju
SPORAZUM
o saradnji Općine Jajce i Grada Virovitice
Član 1.
Općina Jajce i Grad Virovitica potpisuju ovaj
Sporazum kao najviši izraz dosadašnjeg prijateljstva i
trajne međusobne saradnje na privrednom, turističkom,
kulturno-umjetničkom i sportskom životu.
Saradnja se uspostavlja između građana, škola,
pravnih i fizičkih osoba na svim područjima života i rada.
Član 2.
Općina Jajce i Grad Virovitica su saglasni da je
poticanje učenika i mladih od posebnog značaja pa će
se naročita pažnja posvetiti susretima i razmjeni djece i
mladih.
Razmjena će se ostvariti na školskim, sportskim,
kulturnim i ostalim područjima u duhu prijateljstva.

Kulturni susreti između Općine Jajce i Grada
Virovitice bit će usmjereni prema boljem razumijevanju
običaja i kulture. Saradnja se može ostvarivati na svim
interesnim područjima. Sve kulturne i obrazovne
ustanove pozivaju se na sudjelovanje u razmjeni.
Član 6.
Sportske priredbe trebaju u različitim disciplinama
povezivati građane Općine Jajce i Grada Virovitice.
Stoga će se u cilju ostvarivanja istog poticati sportske
aktivnosti i organizaciju istih.
Član 7.
Kako bi se u Općini Jajce i Gradu Virovitici omogućilo
što bolje planiranje budućih aktivnosti, svake godine će
se predlagati i uskladiti aktivnosti za iduću godinu.
Član 8.
Općina Jajce i Grad Virovitica će učiniti sve što
u njihovoj moći kako bi ostvarile ciljeve iz ovog
Sporazuma, a time izražavaju želju i spremnost za
njegovanjem i razumijevanjem dosadašnje saradnje i
prijateljskih odnosa s ciljem međusobnog upoznavanja
i razmjena informacija, te doprinosa na unapređenju
sveobuhvatnih odnosa i povjerenja u zajedničkom
interesu građana Jajca i Virovitice.

Član 3.
U okviru svojih nadležnosti Općina Jajce i Grad
Virovitica nastojat će ubrzati razvoj na području privrede
i usluga te omogućavati uspostavu neposrednih veza
između privrednog sektora i sektora usluga.
Član 4.
Općina Jajce i Grad Virovitica su svjesni važnosti
razmjene saradnje građana s ciljem da se povećava
tolerancija i razumijevanje među narodima te da
će podupirati razmjenu između udruženja građana,
kulturno-umjetničkih društava te drugih javnih ustanova.

Član 9.
Sporazum o saradnji zaključuje se na neodređeno
vrijeme. Sastavljen je na hrvatskom i bosanskom jeziku,
a stupa na snagu danom potpisivanja. Za izmjene i
dopune Sporazuma potrebna je obostrana saglasnost.
Broj: 02-49-2846/12
Jajce, 13. septembra 2012.
Za Općinu Jajce
Načelnik Nisvet Hrnjić, v.r.

Klasa: 910-01/04-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/1-12-13
Virovitica, 13. rujna 2012.
Za Grad Viroviticu
Gradonačelnik
Ivica Kirin, v.r.
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