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O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br.14/08 i 2/09), u 
članku 4., u zadnjoj alineji, iza riječi „naprave“ 
točka se briše i dodaje se nova točka koja glasi:

- označavanje ulica, trgova i zgrada.

Članak 2.

Iza članka 30. dodaje se novi podnaslov 
koji glasi: „10. Označavanje ulica, trgova i 
zgrada“.

Iza članka 30. dodaju se novi članci 30.a, 
30.b i 30.c koji glase:

„Članak 30.a

Imena naselja, ulica i trgova određuje 
Gradsko vijeće Grada Virovitice Statutom, 
odnosno posebnom odlukom.

Ime iz prethodnog stavka mora biti vidljivo 
označeno natpisnom pločom koje se postavljaju 
u skladu s posebnim propisima. 

Natpisne ploče su pravokutnog oblika 
izrađene od trajnog materijala, plave su boje sa 
bijelim oznakama za sva naselja odnosno ulice 
i trgove. Iznimno, na području naselja unutar 
Kulturno-povijesne cjeline, mogu se odrediti 
drugačije natpisne ploče uz prethodno odobrenje 
nadležnog Konzervatorskog odjela. 

Članak 30. b

Nadležni upravni odjel pribaviti će i postaviti 
natpisne ploče s imenima naselja, ulica i trgova. 

Troškove nabavljanja, postavljanja i 
održavanja istih snosi Grad Virovitica.

Članak 30.c

Naknada za nabavu i izradu pločica utvrđuje 
odlukom Gradonačelnik Grada Virovitice na 
prijedlog nadležnog upravnog odjela. 

Svaka zgrada mora biti vidljivo obilježena 
kućnim brojem. Brojeve zgrada rješenjem 
određuje Državna geodetska uprava, a nadležni 

upravni odjel Grada nadležan je za izradu kućnih 
brojeva.

Članak 30.d

Zahtjev za izdavanje pločice s brojevima 
podnosi se nadležnom upravnom odjelu u roku 
od 15 dana od dana izdavanja rješenja. 

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je 
pločicu s brojem zgrade o svom trošku postaviti 
u roku 15 dana od dana preuzimanja iste. 

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik zgrade 
ne postavi pločicu s kućnim brojem, istu će 
na njegov trošak pribaviti i postaviti nadležni  
Upravni odjel.

Članak 30.e

Naknadu za izradu i nabavu pločica s brojem 
zgrade snosi vlasnik odnosno korisnik zgrade.

Naknadu iz stavka 2. utvrđuje Gradonačelnik 
odlukom na prijedlog nadležnog upravnog 
odjela. 

Članak 30. f

Vlasnik odnosno suvlasnik zgrade dužan 
je pločicu s brojem zgrade održavati odnosno 
čistiti.

Zabranjeno je neovlašteno skidati, mijenjati, 
oštećivati ili uništavati natpisne ploče i pločice s 
brojem zgrade.“

Članak 3.

U članku 71. st.1., iza točke 24. dodaje se 
nova točka 25. koja glasi:

- ako postupi suprotno članku 30.d i 30.e
U stavak 2. iza točke 23. stavlja se zarez i 

dodaje se broj „25“.

Članak 4.

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

KLASA: 363-01/11-01/07
UR.BROJ: 2189/1-07/3-11-3
Virovitica, 23. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.

Na temelju članka 100. st. 7. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 
broj 76/07 i 38/09 dalje u tekstu: Zakon) i 
Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja središta Virovitice (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 13/10, te čl. 30. 
Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik 
Grada Virovitice br. 05/09), Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 11. sjednici održanoj dana 
23. veljače  2011. godine, donosi

O D L U K U
O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog 
plana uređenja središta Virovitice (u daljnjem 
tekstu UPU) u granicama obuhvata određenim 
planom šireg područja i kartografskim prikazima 
ovog UPU.

Članak 2.

Izmjene i dopune UPU sadržane su u jednoj 
knjizi, koju je izradio stručni izrađivač Vtc-
projekt d.o.o. Virovitica i sastavni je dio ove 
Odluke.

Članak 3.

Izmjene i dopune UPU sadrže:

TEKSTUALNI DIO

II.  Odredbe za provođenje

GRAFIČKI DIO

mjerilo
1. Korištenje i namjena površina 1 : 2000
2.1.1. Prometna mreža 1:2000 
2.1.2. Prometna mreža – profili 

prometnica
 

2.2. Telekomunikacijska mreža 1 : 2000
2.3.1. Elektroenergetska mreža 1 : 2000
2.3.2. Elektroenergetska mreža- javna 

rasvjeta
1 : 2000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina

1 : 2000

4. Način i uvjeti gradnje 1 : 2000

II IZMJENE I DOPUNE

Članak 4.

U Urbanističkom planu uređenja središta 
Virovitice (Službeni vjesnik grada Virovitice 
broj 3/00 i 14/07) u poglavlju B. Odredbe za 
provođenje članak 21. mijenja se i glasi: 

„Za površine mješovite namjene sa oznakom 
M utvrđuju se sljedeći lokacijski uvjeti:

Pmin kiz kis RP b1 b2
za slobodnostojeći 
način gradnje

400 
m2

0.4 1.6

0

3 3 (1)

za poluugrađeni 
način gradnje

300 
m2

5 
(3)

0

za ugrađeni način 
gradnje

250 
m2

0.6 2.4 0 0

za ugrađeni 
način gradnje 
na uglovnim 
parcelama

250 
m2

0.8 4.0 0 0

Broj etaža i visina vijenca za novu gradnju 
na površinama mješovite namjene utvrđuje 
se prema grafičkom prikazu 4. Način i uvjeti 
gradnje. Planom je predviđena visina nove 
gradnje na površinama mješovite namjene od 
P+1+T do P+3+T.  
• za etažnost P+1+T najveća visina vijenca 

je 7.5m 
• za etažnost P+2+T najveća visina vijenca 

je 12.5m
• za etažnost P+3+T najveća visina vijenca 
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je 16m
Postojeće izgrađene građevine mješovite 

namjene zadržat će se u postojećim visinama, uz 
mogućnost dogradnje potkrovlja na zgradama 
sa ravnim krovom. 

Etažnost građevine P+3+T može se ostvariti 
samo sukladno kartografskom prikazu „uvjeti 
i način gradnje“ i u slučaju ako se na vlastitoj 
parceli građevine izvodi podzemna etaža u 
funkciji garaže.

Izuzetno, za mješovitu namjenu s oznakom 
M unutar kompleksa palače Pejačević, koja se 
sastoji od tri građevine, kiz je 1,00, a visina 
postojeća ili P+3, sukladno kartografskom 
prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.“

Članak 5.

Članak 65. mijenja se i glasi:

„Na području kulturnog dobra, unutar 
prostornih međa utvrđenih ovim člankom 
određuje se sustav mjera zaštite u skladu s 
Obveznom uputom o utvrđivanju sustava mjera 
zaštite za kulturno-povijesne cjeline:

Potpuna zaštita povijesnih struktura  
– zona izuzetno dobro očuvane i vrijedne 
povijesne  strukture

Potpuna zaštita povijesnih struktura – 
sadrži dobro očuvane i osobite vrijedne povijesne 
strukture. Ovim sustavom zaštite obuhvaćeni su 
slijedeći dijelovi predmetnog kulturnog dobra: 

Prostorna međa zone A obuhvaća najvredniji  
očuvani dio kulturne baštine grada i uključuje 
sva registrirana kulturna dobra u Virovitici. 
Granica zone sa sjevera počinje ogradnim zidom 
parcele franjevačkog samostana uz Ulicu Ivana 
Kapistrana (k.č. 1375/1, 1377/1), prema istoku 
sjevernim rubom k.č. 1383/2, 1383/3, presijeca 
Ulicu Matije Gupca i ide dalje sjevernim rubom 
parcele k.č. 1450, 1455/1, 1456/2, 1456/3 
i 1457/1, prelazi Ulicu Ferde Rusana i ide 
sjevernim rubom parcele 1473/1, skreće prema 
jugu do granice parcele 1476 čijim sjevernim 
rubom nastavlja prema istoku, te čijim istočnim 
rubom prema jugu kao i rubom k.č. 1486. Potom 
ide južnom stranom Ulice Ivana Gundulića 
prema zapadu do k.č. 1446 čijim istočnim rubom 

ide u pravcu prema jugu, sve do sjevernog ruba 
Ulice Augusta Šenoe, kojom se pruža u pravcu 
zapada sve do Masarykove ulice čijim zapadnim 
rubom ide do parcele Palače Pejačević k.č. 
1397 čijim južnim obodom ide prema zapadu 
do Ulice Vladimira Nazora gdje skreće prema 
sjeveru, presijeca Trg kralja Zvonimira, te dalje 
istočnom stranom Ulice Stanka Vraza gdje po 
obodu katastarske čestice 1368 skreće prema 
istoku i povezuje se sa ogradom franjevačkog 
samostana. 

Granice područja ucrtane su na kartografskom 
prikazu 3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA 
I ZAŠTITE POVRŠINA.

Sustavom mjera zaštite u ovoj zoni, uvjetuju 
se mjere cjelovite zaštite i očuvanja svih kulturno 
povijesnih vrijednosti uz najveće moguće 
poštivanje tradicije i funkcija prostora i sadržaja. 
Na području ove zone strogo se kontrolira 
unošenje novih struktura i sadržaja stranih ili 
neprikladnih sačuvanim kulturno-povijesnim 
vrijednostima. Prilagođavanje postojećih 
povijesnih funkcija i sadržaja suvremenim 
potrebama može se prihvatiti uz minimalne 
fizičke intervencije u povijesne strukture. 
Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, 
restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i 
prezentacije.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna 
UPU prestaju važiti svi postojeći kartografski 
prikazi koji su sastavni dio Odluke o donošenju 
UPU središta Virovitice (Službeni vjesnik 
Grada Virovitice br. 3/00 i 14/07), odnosno 
zamjenjuju se s kartografskim prikazima iz čl. 
3. ove Odluke.

Članak 7. 

Elaborat – Izmjene i dopune Urbanističkog 
plana uređenja središta Virovitice iz čl. 3. ove 
Odluke izrađen je kao izvornik u šest primjeraka 
koji su potpisani od predsjednice Gradskog 
vijeća i ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada 
Virovitice i čuvaju se:
- jedan primjerak u pismohrani Tajništva 



SLUŽBENI VJESNIK br. 223. veljače 2011. Strana 5

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

Članak 1.

Planiranim izmjenama i dopunama 
Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice 
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 3/00, 
14/07 i 02/11, dalje u tekstu: UPU središta 
Virovitice) pristupa se zbog potrebe usklađivanja  
sa dokumentom prostornog uređenja šireg 
područja – Generalnog urbanističkog plana 
Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 
14/05, 14/07) i Prostornog plana uređenja Grada 
Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice 
br. 14/05) koji su također u fazi izmjena i 
dopuna, a koja obveza usklađivanja proizlazi iz 
odredbe čl. 60.  ZPUG-a, te zbog preispitivanja 
opravdanosti donošenja detaljnijih planova 
uređenja u obuhvatu prostornog plana.  

Članak 2.

UPU središta Virovitice obuhvaća uže 
područje Grada Virovitice koje je utvrđeno 
Generalnim urbanističkim planom Virovitice 
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 14/05, 
14/07). Površina obuhvata UPU-a  središta 
Virovitice iznosi 77,49  ha.

Članak 3.

Osim potrebe usklađivanja s dokumentima 
prostornog uređenja širih područja koji su u 
izradi i preispitivanja opravdanosti donošenja 
pojedinih DPU-a u obuhvatu predmetnog 
prostornog plana, cilj izmjena i dopuna UPU-a 
središta Virovitice je i preispitivanje prijedloga 
izmjena plana zaprimljenih sukladno čl. 81. 
ZPUG-a od fizičkih i pravnih osoba u cilju 
povećanja razine gospodarskih aktivnosti te 
životnog i društvenog standarda građana.

Članak 4.

Za izradu izmjena i dopuna plana koristiti 
će se sve stručne podloge i rješenja, katastarski 
planovi i odgovarajuće geodetske podloge za 
kojima se ukaže potreba, a sukladno odredbama 

Grada Virovitice,
- drugi primjerak u Upravnom odjelu 

za prostorno uređenje i gradnju Grada 
Virovitice.

Članak 8.

Četiri primjerka elaborata iz čl. 3. ove Odluke 
u izvorniku se dostavljaju:
- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva – jedan primjerak,
- Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-

podravske županije – jedan primjerak,
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje 

i gradnju Grada Virovitice – jedan 
primjerak,

- Vtc-projekt d.o.o., Virovitica – jedan 
primjerak.

Članak 9.

Uvid u izmjene i dopune UPU iz čl. 1 ove 
Odluke osiguran je u Upravnom odjelu za 
prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice. 

Članak 10.

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

KLASA: 350-02/10-01/28 
URBROJ: 2189/01-11/3-11-26
Virovitica, 23. veljače 2011. godine  

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

  Na temelju  članka 78. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 
38/09, u daljnjem tekstu: ZPUG), i članka 30. 
Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik 
Grada Virovitice br. 5/09), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 11. sjednici održanoj 23. veljače 
2011. godine, donosi
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rješenje dijela centra grada Virovitice – 
pročišćeni tekst od 27. rujna 2010. godine 
obuhvaća slijedeće čestice: 1489/1, 1489/2, 
1490/1, 1494/6, 1495/1, 1495/2, 1495/3, 1496/1, 
1496/2, 1496/3, 1496/6, 1496/7, 1496/8, 1497/1, 
1497/3, 1501/1, 1502/1, 1505/1, 1505/4, 1505/7, 
1507/1, 1508/1, 1508/2, 1509/1, 1509/2, 1509/3, 
1509/4, 1509/7, 1517/2, te dio 2836 (ulica I. 
Gundulića), 1448 (Trg bana J. Jelačića i Trg dr. 
F. Tuđmana), 2850 (ulica S. Radića) i 1521 (ul. 
A. Mihanovića) sve k.o. Virovitica-grad. 

 Ova zabrana ostaje na snazi do donošenja 
izmjena i dopuna UPU-a središta Virovitice, a 
najkasnije do dvije godine od dana stupanja na 
snagu ove Odluke (uz mogućnost produžetka 
važenja iste za najviše godinu dana). 

Članak 8.

 Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU 
središta Virovitice osiguravaju se u proračunu 
Grada Virovitice.

Članak 9. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 
važiti Odluka o izradi Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice 
„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/2010.“

Članak 10.

Ova Odluka će se objaviti  u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 350-02/11-01/03
Urbroj: 2189/01-11/3-11-3
Virovitica, 23. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članka 29. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) , članka 15. 
Pravilnika o metodologiji za izradu Procjene 
ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja 

važećih posebnih propisa.  

Članak 5.

 Tijela i osobe određene posebnim propisima 
koji u roku od 15 dana moraju dati zahtjeve za 
izradu Plana iz područja svog djelokruga rada 
su:
- Virovitičko-podravska županija, Zavod za 

prostorno uređenje,
- Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu 

prirode,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Požegi,

- Županijska uprava za ceste Virovitičko-
podravske županije,

- Hrvatske ceste Zagreb, Odjel projektiranja 
i razvoja,

- Hrvatske vode, VGO za vodno područje 
sliva Drave i Dunava, Osijek,

- MUP, PU Virovitičko-podravska, 
Odjel zajedničkih i upravnih poslova, 
Inspektorat unutarnjih poslova,

- HEP-ODS, DP Elektra Virovitica,
- Hrvatska agencija za telekomunikacije 

Zagreb,
- Virkom d.o.o. Virovitica,
- PLIN VTC d.o.o., Virovitica.

Članak 6.

 Rok za izradu izmjena i dopuna plana je 
do 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja 
ugovora o izradi.

Članak 7.

 Do stupanja na snagu trećih izmjena i 
dopuna UPU-a središta Virovitice u užoj zoni 
obuhvata određenoj Programom natječaja za 
idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje 
dijela centra grada Virovitice zabranjuje se  
izdavanje lokacijskih dozvola i rješenja o 
uvjetima građenja, odnosno rješenja za građenje 
za nove i rekonstrukciju postojećih građevina, te 
izdavanje rješenja o izvedenom stanju i sukladno 
tome potvrda izvedenog stanja.

            Uža zona obuhvata sukladno Programu 
natječaja za idejno urbanističko-arhitektonsko 
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bivše vojarne „Virovitica“ u Virovitici, isključivo 
u svrhu izgradnje objekta namijenjenog 
obrazovnoj i športsko-rekreacijskoj djelatnosti.

II

Vrijednost darovanih nekretnina opisanih 
u točki I ove Odluke iznosi 66.353.128,02 
kune, sukladno procjeni Ministarstva financija, 
Porezne uprave, Područni ured Virovitica, 
Ispostava Virovitica.

III

Danom zaključivanja Ugovora o darovanju 
bivše vojarne „Virovitica“ stavlja se izvan 
snage Odluka o prihvaćanju prava građenja na 
nakretninama bivše vojarne „Virovitica“ Klasa: 
940-01/07-01/30, Ur.broj: 2189/01-05-07-1 od 
12. rujna 2007. godine, te se raskida Ugovor 
o osnivanju prava građenja na području bivše 
vojarne „Virovitica“ u svrhu izgradnje školskih, 
športskih i kulturnih sadržaja.

IV

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

Klasa: 944-01/10-01/17
Ur.broj: 2189/01-07/1-11-11
Virovitica, 23. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članka 41. Zakona o tržištu plina 
(„Narodne novine“ 40/07,152/08 i 83/09), članka 
1.  Uredbe o visini i načinu plaćanja naknade 
za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju 
za izgradnju distribucijskog sustava („Narodne 
novine“ br. 27/10) i članka 30. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
11. sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

(„Narodne novine“ broj 38/08.) i članka 30. 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ broj 5/09) Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 11. sjednici održanoj dana 
23. veljače 2010.g., donosi

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja 

grada Virovitice

I.

Usvaja se Plan zaštite i spašavanja grada 
Virovitice, sa izmjenom na str. 3. u fusnoti 
6. gdje umjesto riječi „voditelj“ treba stajati 
„rukovoditelj obrane od poplava“.

II.

Ova Odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku , a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:351-01/10-01/01
UR.BROJ:2189/01-10/3-11-23
U Virovitici, 23. veljače 2011. godine

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 
11. sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju darovanja bivše vojarne 

„Virovitica“ u Virovitici

I

Prihvaća se prijenos u vlasništvo Grada 
Virovitice, bez naknade nekretnine  u vlasništvu   
Republike Hrvatske označene kao: čkbr. 849/3, 
površine 62 jutra 1430 čhv, k.o. Virovitica, kčbr. 
1019, površine 3 jutra 1134 čhv, k.o. Virovitica 
i kčbr. 1175, površine 9 jutara 1137 čhv, k.o. 
Virovitica, što u naravi predstavlja područje 
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu 

Gradonačelnika Grada Virovitice 
za razdoblje srpanj-prosinac 2010. 

godine

I

 Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika 
Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 
2010. godine.

II

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

Klasa: 022-01/11-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-3
Virovitica, 23. veljače 2011.

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 
11.  sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Informacije do 

kojeg iznosa Gradonačelnik, 
odnosno Gradsko vijeće odlučuje 

o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina u 2011. g

I

 Prima se na znanje Informacija do kojeg 
iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće 
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina u 2011.g.

II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

O D L U K U
o utvrđivanju novčane naknade za 

obavljanje djelatnosti distribucije plina

Članak 1.

Trgovačko društvo Plin VTC d.o.o. sukladno 
Odluci o podjeli trgovačkog društva Virkom 
d.o.o. Virovitica („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 2/09.) obavlja poslove distribucije 
plina na području Grada Virovitice.

Članak 2.

Za područje grada Virovitice  utvrđuje se  
naknada za obavljanje djelatnosti distribucije 
plina u iznosu od 0,5% od ostvarenog prihoda 
koncesionara od obavljanja energetske 
djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini 
na području za koje se daje koncesija. 

Članak 3.

 Obvezuje se Gradonačelnik Grada Virovitice 
da u siječnju tekuće godine utvrdi točan iznos 
naknade za obavljanje djelatnosti distribucije 
plina sukladno članku 2. ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Virovitice 
za potpisivanje aneksa Ugovora o koncesiji.

Klasa: 363-01/11-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/1-11-4
Virovitica, 23. veljače 2011.

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 
11.  sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi
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godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 

2010. godini

I

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2010. godini.

II

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

Klasa: 363-01/10-01/40
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-6
Virovitica, 23. veljače 2011.

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 
11. sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2010. godinu

I

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. 
godinu.

II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 406-01/11-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-4
Virovitica, 23. veljače 2011.

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  
11. sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o radu i 

izvršenim aktivnostima na području 
mjesnih odbora Grada Virovitice za 

2010. godinu

I

 Prihvaća se Informacija o radu i izvršenim 
aktivnostima na području mjesnih odbora Grada 
Virovitice za 2010. godinu.

II

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

Klasa: 026-01/11-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-4
Virovitica, 23. veljače 2011.

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 
11. sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
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 Na temelju članka 30. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
11. sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti na području Grada Virovitice 
za 2010. godinu

I

 Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na 
području Grada Virovitice za 2010. godinu.

II

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

Klasa: 210-01/11-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-4
Virovitica, 23. veljače 2011.

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 
11.  sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o provođenju 
programa socijalne skrbi u 2010. godini

I

 Prihvaća se Informacija o provođenju 
programa socijalne skrbi u 2010. godini.

II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 320-01/09-01/64
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-5
Virovitica, 23. veljače 2011.

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  
11. sjednici održanoj dana 23. veljače 2011. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška  sredstava spomeničke 
rente za 2010. godinu

I

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška sredstava spomeničke rente za 2010. 
godinu. 

II

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

Klasa: 612-08/10-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-5
Virovitica, 23. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada 
Virovitice mobilizira se i poziva na prijedlog 
zapovjednika i po nalogu gradonačelnika. 

IV

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje 
važiti Rješenje o imenovanju članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09).

V

Ovo rješenje objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 810-01/11-01/01
UR. BROJ:2189/01-07/3-11-5
Virovitica, 23. veljače 2011.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04., 
79/07. i 38/09.) ,u vezi  članka 6. i 10. Pravilnika 
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 
i 44/08) i članka 30. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09 ) 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 11. sjednici 
održanoj dana 23. veljače 2011.g., donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Grada Virovitice

I

Za članove Stožera zaštite i spašavanja 
imenuju se:
1. Ivan Sić, zamjenik gradonačelnika - za 

zapovjednika
2. Ante Tutić , Javna ustanova Vatrogasna 

postrojba Virovitica - za člana
3. Marijo Klement, Zapovjedništvo civilne 

vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 550-06/11-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-4
Virovitica, 23. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članaka 17. i 19. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja («Narodne novine» br. 40/08 
i 44/08) te članka 30. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09) 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 11. sjednici 
održanoj dana 23. veljače 2011. g., donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju članova

Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Virovitice

I

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada 
Virovitice imenuju se:
1. Marijo Klement - za zapovjednika
2. Dražen Golub - za načelnika
3. Davor Špoljarić - operativac
4. Dinko Rujer - pomoćnik za sklanjanje
5. Zdravko Kovačević - pomoćnik za 

zbrinjavanje
6. Matija Mustač - pomoćnik za evakuaciju
7. Željko Poljak - za člana
8. Damir Marenić - za člana
9. Dražen Jendrašić - za člana.

II

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada 
Virovitice imenuje se za zapovijedanje 
aktivnostima, snagama i sredstvima civilne 
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe 
i velike nesreće na području grada.



23. veljače 2011.SLUŽBENI VJESNIK br.2Strana 12

vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 810-01/11-01/01
UR. BROJ:2189/01-10/3-11-8
Virovitica, 23. veljače 2011.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

 Na temelju članka 39. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.), Gradonačelnik Ivica Kirin dana 15. 
veljače 2011. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o 

radu Programa međugeneracijske
solidarnosti za 2010. godinu „Dnevni 

boravak i pomoć u kući starijim 
osobama“

I

 Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu 
Programa međugeneracijske solidarnosti za 
2010. godinu „Dnevni boravak i pomoć u 
kući starijim osobama“, Hrvatski Crveni križ 
Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica.

II

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

Klasa: 550-06/11-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-2
Virovitica, 15. veljače 2011.

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

zaštite Grada Virovitice - za člana
4. Filka Galašev, Opća bolnica Virovitica - 

za člana
5. Zlatko Barčan, Policijska uprava 

Virovitičko-podravska - za člana
6. Marko Teskera, Hrvatski crveni križ 

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica- 
za člana

7. Draženko Majetić, Veterinarska praksa za 
male životinje – za člana

8. Matija Mustač, Upravni odjel za 
gospodarstvo i razvoj – za člana

9. Željko Straka, Hrvatska gorska služba 
spašavanja – za člana 

II

Ovim rješenjem imenuje se Stožer zaštite i 
spašavanja Grada Virovitice (dalje: Stožer)  kao 
stručno, operativno i koordinativno tijelo koje 
pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite 
i spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira 
Gradonačelnik grada Virovitice.

Stožer se aktivira kada se proglasi stanje 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

III

Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u 
Proračunu Grada Virovitice.

Administrativno-tehničke poslove za Stožer 
vrši upravi odjel nadležan za komunalne poslove 
Grada Virovitice.

 IV

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje 
važiti Rješenje o imenovanju članova Stožera 
zaštite i spašavanja Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09.).

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 

Službeni vjesnik Grada Virovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


