SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
Virovitica, 11. listopada 2011.

Godina XVI
XVII

Broj 8

SADRŽAJ
str.
GRADONAČELNIK
1.

1

Dopuna Plana javne nabave za 2011. godinu

2. Odluka o osnivanju i organiziranju specijalističkih postrojbi civilne zaštite i postrojbe civilne
2
zaštite opće namjene Grada Virovitice
Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 5/09) i članka 13.
Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07, 125/08) gradonačelnik Grada Virovitice donosi
DOPUNA PLANA
JAVNE NABAVE ZA 2011. GODINU
I
U Planu nabave za 2011. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 1/11) u točki III. podtočka 6.
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, dodaje se novi redni broj 2. koji glasi:

6. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Rd. br. Predmet nabave

Izvor planiranih
Postupak nabave
sredstava – broj
(izabrani postupak)
pozicije i naziv stavke
proračuna

Procijenjena vrijednost
Ostali podaci
(ukupna vrijednost
nabave, sa dodacima, bez
PDV-a)

2.

Proračun za 2012.
godinu

250.000,00

Izmjene i dopune
Generalnog
urbanističkog plana
Virovitice

Otvoreni postupak

II
Ova Dopuna Plana javne nabave za 2011. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice.
KLASA: 400-01/11-01/02
URBROJ: 2189/01-08-01/5-11-7
Virovitica, 11. listopada 2011.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 29. stavaka 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ br. 174/04,
79/07 i 38/09), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje ( „Narodne novine“ br.
111/07), te članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik grada Virovitice“ br. 5/09.), a
u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara za područje
grada
Virovitice
KLASA:351-01/10-01/01;
URBROJ:2189/01-10/3-10-19, gradonačelnik dana
11. listopada 2011. donosi,
ODLUKU
o osnivanju i organiziranju specijalističkih
postrojbi civilne zaštite
i postrojbe civilne zaštite opće namjene
Grada Virovitice
I.
Specijalističke postrojbe civilne zaštite i postrojbe
civilne zaštite opće namjene Grada Virovitice
osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i
spašavanja, nositelji kojih su operativne snage zaštite
i spašavanja, a koje se, u okviru redovne djelatnosti,
bave zaštitom i spašavanjem te provođenjem mjera
civilne zaštite.
II.
Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada
Virovitice čini tim civilne zaštite za spašavanje iz
ruševina lake kategorije – tim za logistiku (USARUrban Search and Rescue), a kojeg čini 10 pripadnika
U postrojbe je potrebno rasporediti pripadnike
odgovarajućih stručnih i specijalističkih znanja.
III.
Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada
Virovitice čini tim civilne zaštite koji je opremljen
za obavljanje pomoćnih poslova zaštite i spašavanja,
a kojeg čini 66 pripadnika.
Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene
podijeljeni su u 3 skupine, a svaka skupina u svom
sastavu ima 2 ekipe s 11 pripadnika.
IV.
Popunu i raspoređivanje pripadnika postrojbi
civilne zaštite, na temelju zahtjeva nadležnog tijela
Grada Virovitice obavlja Državna uprava za zaštitu

i spašavanje, Područni ured u Virovitici u suradnji
s nadležnim područnim odjelom za poslove obrane.
Popunu postrojbi iz točke II. i III. ove Odluke,
po kategorijama, potrebno je izvršiti sukladno
osobnom i materijalnom ustroju postrojbe civilne
zaštite, propisanom Pravilnikom o ustrojstvu, popuni
i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje.
V.
Postrojbe se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju
za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja
nastanka te ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe ili velike nesreće.
Mobilizacija i demobilizacija postrojbi vrši se
po nalogu gradonačelnika, na zahtjev zapovjednika
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice, a
neposredni izvršitelj mobilizacije je DUZS-Područni
ured u Virovitici. Mobilizirani pripadnici postrojbi
ostvaruju prava ( naknada plaće, putni troškovi,
osiguranja itd.) sukladno važećim propisima.
VI.
Timovima zapovijedaju zapovjednici timova (u
njihovoj odsutnosti zamjenici), temeljem zapovijedi
zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Virovitice.
VII.
Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i
djelovanje gradskih specijalističkih postrojbi civilne
zaštite osiguravaju se u Proračunu Grada Virovitice.
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Virovitice,
planira i predlaže nabavku potrebnih materijalno –
tehničkih sredstava za djelovanje postrojbi sukladno
važećim propisima.
Skladištenje i održavanje materijalno – tehničkih
sredstava osigurava i vrši Grad Virovitica.
VIII.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se
van snage Odluka o osnivanju i organiziranju
specijalističkih
postrojbi
civilne
zaštite
Grada Virovitice, Klasa: 3810-01/11-01/04,
Ur.broj:2189/01-10/3-11-1 od 6. rujna 2011.
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 7/11).
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IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice.“
KLASA: 810-01/11-01/04
URBROJ:2189/01-10/3-11-2
U Virovitici, 11. listopada 2011.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing.,v.r.
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Službeni vjesnik Grada Virovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica

