
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
Godina XVII

S A D R Ž A J

SLUŽBENI  VJESNIK
str.

Broj: 12Virovitica,14. rujna 2010.Godina XVI

GRADONAČELNIK

1. Odluka o objavi prikupljanja ponuda 
za komunalne djelatnosti koje će se obavljati 
na temelju pisanog ugovora u Gradu 
Virovitici 1

2. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 
za provedbu prikupljanja pisanih ponuda i 
provedbu javnog natječaja za komunalne 
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora u Gradu Virovitici 2

3. Dopune Plana javne nabave za 2010. 
godinu 2

4. Odluka o zaključivanju Ugovora 
o sufinanciranju dijela troškova prijevoza 
učenika srednjih škola s prebivalištem na 
području Grada Virovitice 3

5. Odluku o prihvaćanju Kolektivnog 
ugovora za zaposlenike u upravnim tijelima 
Grada Virovitice 4

6. Program stručnog osposobljavanja za 
visoku stručnu spremu – diplomirani pravnik 4

7. Program stručnog osposobljavanja za 
visoku stručnu spremu – ekonomist 5

Na temelju članka 15. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09 i 79/09), članka 6. Odluke o komunalnim 
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Gradonačelnik Grada Virovitice dana 07. 
rujna 2010. godine, donosi

ODLUKU
o objavi prikupljanja ponuda za 
komunalne djelatnosti koje će se 

obavljati na temelju pisanog ugovora u 
Gradu Virovitici

I

Objavljuje se prikupljanje ponuda za 
komunalne djelatnosti koje će se obavljati 
na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti na vrijeme od 
jedne godine i to:
- Održavanje i uređivanje nerazvrstanih cesta, 

nogostupa, kanala i mostova,
- Održavanje čistoće javnih površina od 

snijega i leda u zimskim uvjetima,
- Održavanje javne rasvjete,
- Održavanje prometne signalizacije 

horizontalne i vertikalne.

II

Prikupljanje ponuda za komunalne djelatnosti 
iz točke I. stavka 1. alineje 1. i 2. ove Odluke 
izvršit će se putem javnog natječaja, a za 
komunalne djelatnosti iz alineje 3. i 4.  putem 
poziva za prikupljanje pisanih ponuda.

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se 
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih 
ponuda i javnog natječaja.
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IV

Ova Odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

KLASA:363-02/10-01/13
URBROJ:2189/01-03/2-10-1
Virovitica, 07. rujna 2010. godine.

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

Na temelju članka 5. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora u Gradu Virovitici (Službeni vjesnik 
Grada Virovitice br.2/02, 4/08 i 13/09) i članka 39. 
Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik br.5/09), 
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 07. rujna 2010. 
godine, donosi

RJEŠENJE
 o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
prikupljanja pisanih ponuda i provedbu 

javnog natječaja za komunalne 
djelatnosti koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora u Gradu 
Virovitici

I

U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja 
pisanih ponuda i provedbu javnog natječaja za 
komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati 
na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici 
imenuju se:
 1. Damir Marenić, za predsjednika
 2. Zoran Alavanja, za člana
 3. Vladimir Lještak, za člana

 1. Senaida Deskar, za zamjenika predsjednika
 2. Slađana Mihajlović, za zamjenika člana
 3. Miljenko Sabo, za zamjenika člana

II

Zadatak Povjerenstva je provedba postupka 
prikupljanja pisanih ponuda i javnog natječaja 
za komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati 

na temelju pisanog ugovora kako je to 
utvrđeno Odlukom o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora u Gradu Virovitici

III

Ovo rješenje objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

KLASA:363-02/10-01/13
URBROJ:2189/01-03/2-10-2
Virovitica, 07. rujna 2010. godine.

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

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi 
(Narodne Novine br. 110/07 i 125/08) i članka 
39. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik 
Grada Virovitice br. 5/09) gradonačelnik Grada 
Virovitice dana 14. rujna 2010. donosi

 DOPUNE 
PLANA JAVNE NABAVE ZA 2010. 

GODINU

I.

U Planu nabave za 2010. godinu (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 2/10., 7/10 i 11/10) 
u točki III. podtočka 1. Ured gradonačelnika iza 
rednog broja 1. dodaju se novi brojevi 2., 3. i 4. 
koji glase:
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učenika srednjih škola s prebivalištem na 
području Grada Virovitice koji temeljem članka 
69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (NN 87/08) ostvaruju to pravo, u 
visini 10% cijene karte prijevoznika.

II

Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika 
za školsku godinu 2010./2011. sklopit će se sa 
prijevoznikom Čazmatrans Nova d.o.o. Čazma.

III

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: 340-01/10-01/31
URBROJ: 2189/01-01-10-1
Virovitica, 14. rujna 2010.

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

1. Ured gradonačelnika

Rd. 
Br. Predmet nabave

Izvor planiranih 
sredstava – broj 
pozicije i naziv 

stavke proračuna

Postupak nabave 
(izabrani postupak)

Procijenjena 
vrijednost (ukupna 
vrijednost nabave, 
sa dodacima, bez 

PDV-a)

Ostali podaci

2. Usluge vještačenja

Proračun za 2010. 
godinu R0092 – 

Usluge vještačenja 
R0158 – Usluge 

vještačenja

45.000,00 Direktno 
ugovaranje

3. Izrada parcelacion
-ih elaborata

Proračun za 2010. 
godinu R0039 
– Katastarsko-

geodetske usluge 
R0157 – Katastarsko-

geodetske usluge

41.000,00 Direktno 
ugovaranje

4. Izrada posebnih 
geodetskih podloga

Proračun za 2010. 
godinu R0039 
– Katastarsko-

geodetske usluge 
R0157 – Katastarsko-

geodetske usluge

41.000,00 Direktno 
ugovaranje

II

Ove Dopune Plana objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 400-01/10-01/02
URBROJ: 2189/01-08-01/3-10-6
Virovitica, 14. rujna 2010.

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

 Na temelju članka 39. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.), Gradonačelnik Grada Virovitice dana  
14. rujna 2010. godine, donosi

O D L U K U
o  zaključivanju Ugovora o 

sufinanciranju dijela troškova prijevoza 
učenika srednjih škola s prebivalištem na 

području Grada Virovitice

I

Grad Virovitica sufinancirat će prijevoz 
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bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na 

tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. 

II

 Zakonom o službenicima i namještenicima 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 86/08.) člankom 12. 

propisano je da se pored općih uvjeta za prijem 

u službu u jedinicu lokalne samouprave, 

pravilnikom o unutarnjem redu propisuju i 

posebni uvjeti za prijem u službu između ostalih 

i položen državni stručni ispit. Nadalje, člankom 

88. propisano je da vježbenik može pristupiti 

polaganju državnog stručnog ispita najranije dva 

mjeseca prije isteka propisanog vježbeničkog 

staža i dužan je isti položiti najkasnije do 

isteka vježbeničkog staža. Pored navedenoga, 

navedenim Zakonom omogućeno je i primanje 

osoba u svojstvu volontera-vježbenika radi 

stjecanja uvjeta radnog iskustva za polaganje 

državnog stručnog ispita. 

Službenici zaposleni u Gradu Virovitici kao 

jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu 

i pravilnicima o unutarnjem ustroju kao jedan 

od uvjeta za zasnivanje radnog odnosa odnosno 

za obavljanje poslova radnog mjesta imaju 

propisanu  obvezu polaganja stručnog ispita. 

III

Diplomirani pravnik će se osposobljavati za 

obavljanje poslova  vezanih za djelatnost grada 

kao jedinice lokalne samouprave, donošenje 

akata od strane Gradonačelnika i Gradskog 

vijeća, izrade kako općih tako i drugih akata, 

vođenje upravnog postupka, zaprimanje 

podnesaka i to iz oblasti komunalnih djelatnosti, 

prostornog uređenja, društvenih djelatnosti, 

 Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 14. rujna  

2010. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za 

zaposlenike u
upravnim tijelima Grada Virovitice

I

 Prihvaća se Kolektivni ugovor za zaposlenike 
u upravnim tijelima Grada Virovitice.

II

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

Klasa: 110-03/10-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-10-2
Virovitica, 14. rujna 2010.

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

 Na temelju članka 39. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.),  Gradonačelnik Grada Virovitice dana   
14. rujna 2010. g. donosi

P R O G R A M
stručnog osposobljavanja za visoku 

stručnu spremu – diplomirani pravnik

I

Utvrđuje se da je Nacionalnim planom za 
poticanje zapošljavanja u 2009 i 2010. godini 
utvrđena je mjera stručnog osposobljavanja 
za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno 
osposobljavanje za rad)

Cilj mjere je mladim nezaposlenim osobama 
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plaće u RH prema objavi Državnog zavoda za 

statistiku. Uplatu vrši Grad Virovitica a povrat 

sredstava vrši Hrvatski Zavod za zapošljavanje.

Predviđeno trajanje stručnog osposobljavanje je 

12 mjeseci.

Klasa: 132-01/10-01/02

Ur.broj: 2189/01-07/1-10-1

Virovitica, 14. rujna 2010. 

GRADONAČELNIK

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

 Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),  

Gradonačelnik Grada Virovitice dana    donosi

P R O G R A M

stručnog osposobljavanja za višu stručnu 

spremu – ekonomist

I

Utvrđuje se da je Nacionalnim planom za 

poticanje zapošljavanja u 2009 i 2010. godini 

utvrđena je mjera stručnog osposobljavanja 

za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno 

osposobljavanje za rad).

Cilj mjere je mladim nezaposlenim osobama 

bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na 

tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. 

II

Zakonom o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 86/08.) člankom 12. 

propisano je da se pored općih uvjeta za prijem 

u službu u jedinicu lokalne samouprave, 

financija, imovinskih poslova. Navedene 
poslove diplomirani pravnik obavljat će u 
upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave 
praktičnim radom i učenjem. Za vrijeme svog 
stručnog osposobljavanja, diplomirani pravnik 
će imati svog mentora i to Renata Vida dipl.prav. 
koji će mu davati potrebne upute i smjernice za 
rad,te mu pomagati u pripremanju državnog 
stručnog ispita. 

IV

Svoje stručno osposobljavanje jedan 
dipl. pravnik će obavljati u Tajništvu Grada 
Virovitice s tim da će određeno vrijeme 
stručnog osposobljavanja provesti i u 
drugim upravnim odjelima Grada Virovitice: 
Uredu gradonačelnika, Upravnom odjelu za 
gospodarstvo i razvoj, Upravnom odjelu za 
prostorno planiranje i gradnju, Upravnom 
odjelu za komunalne djelatnosti i graditeljstvo, 
Upravnom odjelu za imovinske i pravne poslove, 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i 
Službi za financije.

V

Osobi koja je polaznik stručnog 
osposobljavanja u Gradu Virovitici financira 
se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela 
studentske stipendije (1.600,00 kn mjesečno) za 
pokrivanje troškova prijevoza, toplog obroka i 
drugog.

Obveznik isplate novčane pomoći polazniku 
osposobljavanja iz stavka 1. ove točke je 
Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pored navedene novčane pomoći polazniku 
stručnog osposobljavanja uplaćuje se obvezni 
doprinos mirovinskog osiguranja prema članku 
43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35 
prosječne ,
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Kovačević, oec, koji će mu davati potrebne 

upute i smjernice za rad, te mu pomagati u 

pripremanju državnog stručnog ispita.

IV

Svoje stručno osposobljavanje jedan VŠS 

ekonomist će obavljati u Upravnom odjelu 

za društvene djelatnosti Grada Virovitice 

s tim da će određeno vrijeme stručnog 

osposobljavanja provesti i u drugim upravnim 

odjelima Grada Virovitice: Tajništvu Grada, 

Uredu gradonačelnika, Upravnom odjelu za 

gospodarstvo i razvoj, Upravnom odjelu za 

prostorno planiranje i gradnju, Upravnom 

odjelu za komunalne djelatnosti i graditeljstvo, 

Upravnom odjelu za imovinske i pravne poslove 

i Službi za financije.

V

Osobi koja je polaznik stručnog 

osposobljavanja u Gradu Virovitici financira 

se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela 

studentske stipendije (1.600,00 kn mjesečno) za 

pokrivanje troškova prijevoza, toplog obroka i 

drugog.

Obveznik isplate novčane pomoći polazniku 

osposobljavanja iz stavka 1. ove točke je 

Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pored navedene novčane pomoći polazniku 

stručnog osposobljavanja uplaćuje se obvezni 

doprinos mirovinskog osiguranja prema članku 

43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35 prosječne 

plaće u RH prema objavi Državnog zavoda za 

statistiku. Uplatu vrši Grad Virovitica a povrat 

sredstava vrši Hrvatski Zavod za zapošljavanje.

pravilnikom o unutarnjem redu propisuju i 

posebni uvjeti za prijem u službu između ostalih 

i položen državni stručni ispit. Nadalje, člankom 

88. propisano je da vježbenik može pristupiti 

polaganju državnog stručnog ispita najranije dva  

mjeseca prije isteka propisanog vježbeničkog 

staža i dužan je isti položiti najkasnije do 

isteka vježbeničkog staža. Pored navedenoga, 

navedenim Zakonom omogućeno je i primanje 

osoba u svojstvu volontera-vježbenika radi 

stjecanja uvjeta radnog iskustva za polaganje 

državnog stručnog ispita. Službenici zaposleni 

u Gradu Virovitici kao jedinica lokalne 

samouprave sukladno Zakonu i pravilnicima 

o unutarnjem ustroju kao jedan od uvjeta za 

zasnivanje radnog odnosa odnosno za obavljanje 

poslova radnog mjesta imaju propisanu  obvezu 

polaganja stručnog ispita. 

III

VŠS ekonomist će se osposobljavati za 

obavljanje poslova  vezanih za djelatnost grada 

kao jedinice lokalne samouprave, donošenje 

akata od strane Gradonačelnika i Gradskog 

vijeća, izrade kako općih tako i drugih akata, 

vođenje upravnog postupka, zaprimanje 

podnesaka i to iz oblasti društvenih djelatnosti, 

planiranje i izvršenje proračuna u razdjelu 

upravnog odjela, priprema i izrada financijskih i 

narativnih izvješća i ostale poslove iz djelokruga 

upravnog odjela.

Navedene poslove VŠS ekonomist obavljat će 

u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave 

praktičnim radom i učenjem. Za vrijeme svog 

stručnog osposobljavanja, VŠS ekonomist će 

imati svog mentora i to Zdravko 
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Predviđeno trajanje stručnog osposobljavanje 

je 12 mjeseci.

Klasa: 132-01/10-01/02

Ur.broj: 2189/01-07/1-10-1

Virovitica, 14. rujna 2010.

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


