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KLASA: 400-06/09-01/12
URBROJ: 2189/01-06-09-1
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi

O D L U K U
o  postupku integriranog poslovanja 

trgovačkih društava 
u vlasništvu grada Virovitice

I

Odobrava se pokretanje postupka izrade 
modela integriranog poslovanja trgovačkih 
društava u vlasništvu Grada Virovitice. 

 Postupak izrade modela integracije provest 
će se u svrhu smanjenja troškova poslovanja, 
uštede, racionalizacije poslovanja trgovačkih 
društava, centralizirane baze podataka i 
integriranog sustava javne nabave.

II

 Za potrebe provođenja postupka iz točke 
I ove odluke izradit će se model poslovanja 
trgovačkih društava od strane ovlaštene 
institucije kojim će biti utvrđen najpovoljniji 
model, te način i uvjeti provođenja postupka, 
kao i uštede i druge pogodnosti koje će se postići 
integracijom.

III

S obzirom na osnovne ciljeve integracije, 
uštedu i racionalizaciju poslovanja trgovačkih 
društava u potpunom odnosno djelomičnom 
vlasništvu Grada Virovitice, ovlašćuje se 
gradonačelnik da u skupštini trgovačkih društava 
pokrene aktivnosti oko donošenja odluka o 
poduzimanju svih prethodnih radnji potrebnih za 

Na temelju članka  60.  Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08 ) i članka 30. 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ broj 5/09) Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 3. sjednici održanoj dana  
26. studenoga 2009. godine donijelo je

O D L U K U 
O UVOĐENJU  RIZNICE  GRADA  

VIROVITICE

 I

Grad Virovitica pokreće postupak uvođenja  
riznice kao informatičkog rješenja postavljanja, 
obrade i knjiženja zahtjeva proračunskih 
korisnika za financijskim sredstvima, kao i 
poseban način računovodstvenog praćenja 
priljeva i odljeva proračunskih sredstava unutar 
upravnih tijela Grada Virovitice i proračunskih 
korisnika.

II

Uvođenjem riznice financijska sredstva 
svih proračunskih subjekata  na gradskoj razini 
prolaze kroz jedinstveni račun , odnosno  svi 
prihodi slijevaju se na jedinstveni račun i  sva 
plaćanja se vrše s tog  računa.

III

Za uspostavu riznice potrebno je osigurati 
adekvatnu informatičku podršku, odnosno 
informatički sustav koji će povezati Grad 
Viroviticu i njegove proračunske korisnike. 
Nadalje, potrebno je provesti edukaciju 
djelatnika, izraditi kataloge šifriranja za 
objedinjenu dokumentaciju grada i proračunskih 
korisnika, te u konačnosti urediti poslovanje da 
se poslovni računi proračunskih korisnika mogu 
ukinuti.

IV

Za provođenje postupka uspostave gradske  
riznice zadužuje se Služba za financije.

V

Ova Odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

o	 stanju	 ovisnosti	 u	 2008.g.	 za	 područje	
Virovitice 16
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i glasi: „Odluka o osnivanju Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Virovitice“.

Članak 2.

 U članku 1. naziv „Javna ustanova 
Vatrogasna postrojba Virovitica“ zamjenjuje se 
nazivom: „Javna vatrogasna postrojba Grada 
Virovitice“.

 U istom članku tekst: „Zvonimirov trg br. 
2“ zamjenjuje se tekstom: „Matije Gupca 63“.

Članak 3.

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

Klasa: 214-01/09-0110
Ur.broj: 2189/01-07/1-09-2
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Virovitice

I

 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog 
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Virovitice Ur.broj: 2189-64-1-09-3.

II

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

Grada Virovitice na 3. sjednici održanoj dana  
26. studenoga 2009. godine donijelo je

O D L U K U  O  IZMJENAMA   
ODLUKE  O  IZVRŠAVANJU 

PRORAČUNA  GRADA  VIROVITICE  
ZA  2009.  GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada 
Virovitice za 2009. godinu ( „Službeni vjesnik“  
19/08,  10/09 i 14/09 ) u članku 10. stavak 1. 
mijenja se i glasi: 

„ Za neplanirane ili nedovoljno planirane 
izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe 
od ukupno 200.000,00 kuna, a kojima raspolaže 
gradonačelnik Grada Virovitice.“

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 400-06/09-01/07
URBROJ: 2189/01-02/1-09-5
Virovitica, 26. studeni 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu 
(„Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 35/02., 
96/03., 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 
38/09.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 3. sjednici 
održanoj dana  26. studenoga 2009. godine, 
donosi 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Javne 

ustanove Vatrogasne postrojbe Virovitica

Članak 1.

 Naziv Odluke o osnivanju Javne ustanove 
Vatrogasne postrojbe Virovitica („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/00.) mijenja se 

pojačane i/ili prijevremene otplate
Poček: bez počeka
Osiguranje kredita: mjenice, zadužnica   
Način otplate glavnice:120 mjesečnih  rata 
Kamatna stopa (redovna=interkalarna):4,16%(fi
ksno) + tromjesečni EURIBOR
Obračun i naplata kamata: mjesečno
Metoda obračuna kamata: komforna metoda 
obračuna 
Valutna klauzula: srednji tečaj eura  po tečajnoj 
listi Hrvatske narodne banke
Naknade: 30.000,00 kuna za obradu kredita
Rok potpisa ugovora : do 8 dana  od zaprimljene 
obavijesti kod Zagrebačke banke d.d da je Grad 
Virovitica  dobio suglasnost  Vlade Republike 
Hrvatske
Početak isporuke :  nakon potpisa ugovora o 
kreditu 
Rok korištenja kredita :  do 30.03.2010.godine 
Dospijeće prve rate kredita :   1 mjesec nakon 
povlačenja ukupnog iznosa kredita .“

Članak 2.

 Članak 3. mijenja se i glasi:
 „Gradonačelnik se ovlašćuje za potpis 

ugovora o kreditnom zaduženju nakon dobivanja 
suglasnosti  Vlade Republike Hrvatske, te za 
potpis instrumenata osiguranja kredita.“ 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u Službenom vjesniku Grada 
Virovitice.

KLASA: 403-01/09-01/07
URBROJ: 2189/01-06-09-3
Virovitica, 26. studeni  2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članka  14.  Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08 ) i članka 30. 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ broj 5/09) Gradsko vijeće 

postupak izrade modela integriranja trgovačkih 
društava.

IV

Ovlašćuje se gradonačelnik da sukladno 
odredbama Statuta Grada Virovitice u postupku 
iz točke I ove Odluke zaključuje ugovore te 
donosi po potrebi odluke, zaključke, te druge 
akte 

V

O poduzetim aktivnostima gradonačelnik 
će do donošenja konačne odluke izvještavati 
Gradsko vijeće. 

Klasa: 023-01/09-01/28
Ur.broj: 2189/01-07/1-09-1
Virovitica, 26. studeni 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice 
broj 5/09) i članka 10. Pravilnika o postupku 
zaduživanja jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ 
broj 55/09), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
3. sjednici održanoj dana  26. studenoga 2009. 
godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA 
 ODLUKE O ZADUŽIVANJU

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju ( Službeni vjesnik 
14/09 ) članak 2. mijenja se i glasi:

„Grad Virovitica zadužuje se putem 
dugoročnog kunskog kredita s valutnom 
klauzulom u eurima kod Zagrebačke banke d.d. 
Zagreb, Paromlinska 2 za iznos od 30.000.000,00 
kuna ( slovima: trideset milijuna kuna ) prema 
slijedećim uvjetima:
Način korištenja kredita : sukcesivno, prema 
potrebi Grada Virovitice 
Rok otplate kredita: 10 godina uz mogućnost 
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3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja 
i uređivanja nerazvrstanih cesta, 

nogostupa, kanala  i mostova

1. Za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja i uređivanja nerazvrstanih 
cesta, nogostupa, kanala i mostova u 2010. 
godini, odabire se ponuditelj „CESTE“ 
d.d. sa sjedištem u Bjelovaru, Josipa 
Jelačića 2.

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti 
određeni javnim natječajem utvrditi će 
se Ugovorom o povjeravanju komunalnih 
poslova iz točke 1. ove Odluke.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za 
obavljanje radova na održavanju i uređivanju 
nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanala i mostova 
pristigla je jedna ponuda: „CESTE“ d.d., sa 
sjedištem u Bjelovaru, Josipa Jelačića 2.

Javnim natječajem zatraženi su slijedeći 
dokazi: dokaz o registraciji za obavljanje 
komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz 
registra trgovačkog suda), BON 1 i BON 2, 
potvrda o plaćenim porezima i doprinosima, 
izjava da direktor tvrtke nije kažnjavan za 
kaznena djela iz oblasti gospodarstva, potvrda 
da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno 
kazneni postupak, reference tvrtke za obavljanje 
komunalne djelatnosti koja je predmet poziva za 
dostavu ponuda, potvrda Službe za financije  o 
podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici 
(ako su s područja Grada).

Razmatrajući pristiglu ponudu utvrđeno 
je da ponuditelj „CESTE“ d.d. sa sjedištem u 
Bjelovaru, Josipa Jelačića 2, ima sposobnost 
za obavljanje komunalnih poslova na osnovi 
dostavljenih traženih dokaza.

Nadalje, sukladno članku 11. Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora u 

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra na 
nekretnini čk. br. 906/4 Ulica Stanka 
Vraza sa 16 čhv upisanoj u zk. ul. br. 

11919 k. o. Virovitica

I

Ukida se status javnog dobra  na nekretnini 
čk. br. 906/4 Ulica Stanka Vraza sa 16 čhv 
upisanoj u zk. ul. br. 11919 k. o. Virovitica.

II

Ova Odluka dostaviti će se Općinskom sudu 
u Virovitici.

III

Ovo Odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa:940-01/09-01/191
Ur.broj:2189/01-05/3-09-8
Virovitica, 26. studeni 2009. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće

KLASA: 340-03/09-01/03
URBROJ: 2189/01-08-01/6-09-4
Virovitica, 26. studeni 2009.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (‘’ Narodne  novine’’ br. 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 10. stavka 
5.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje 
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 
(‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice br. 
2/02, 4/08 i 13/09) te članka 30. Statuta Grada 
Virovitice (‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice 
br. 5/09) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 

br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi 

O D L U K U
o objavljivanju javnog poziva za izbor 

članova Gradskog savjeta mladih Grada 
Virovitice

I

Pokreće se postupak izbora Gradskog savjeta 
mladih Grada Virovitice koji ima devet članova.

II

Javni poziv sastavni je dio ove Odluke.

III

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih 
predlagatelja dostavljaju se Odboru za izbor i 
imenovanje Gradskog vijeća Grada Virovitice.

IV

 Javni poziv sukladno Odluci o osnivanju 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 
objavit će se u „Virovitičkom listu“.

V

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

Klasa: 021-01/09-01/44
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-1
Virovitica, 26. studeni 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Na temelju članka 35. st. 3. i st. 8. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne 
novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), i članka 
30. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik 
Grada Virovitice 5/09), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 3. sjednici održanoj dana 26. 
studenoga 2009. godine, donijelo je, 

vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 214-01/09-01/10
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-3
Virovitica, 26. studeni 2009. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

 Na temelju članka 25. Zakona o muzejima 
(„Narodne novine“ br. 142/98. i 65/09.) i članka 
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na  3. sjednici održanoj dana  
26. studenoga 2009. godine,  donosi

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti 

na prijedlog Statuta Gradskog muzeja 
Virovitica

I

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog 
Statuta Gradskog muzeja Virovitica Ur.broj: 
290/09.

II

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

Klasa: 612-05/09-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-2
Virovitica, 26. studeni 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

 Na temelju članka 8. Zakona o savjetima 
mladih („Narodne novine“ br. 23/07.) , članka 
5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih 
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice br. 12/07.) i članka 30. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
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br. 5/09) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja  čistoće javnih 
površina od snijega i leda u zimskim 

uvjetima

1. Za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja čistoće javnih površina od 
snijega i leda u zimskim uvjetima odabire 
se ponuditelj „CESTE“ d.d. sa sjedištem u 
Bjelovaru, Josipa Jelačića 2.

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti 
određeni javnim natječajem utvrditi će 
se Ugovorom o povjeravanju komunalnih 
poslova iz točke 1. ove Odluke.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za 
obavljanje radova na održavanju čistoće javnih 
površina od snijega i leda u zimskim uvjetima 
pristigla je jedna ponuda: „CESTE“ d.d., sa 
sjedištem u Bjelovaru, Josipa Jelačića 2.

Javnim natječajem zatraženi su slijedeći 
dokazi: dokaz o registraciji za obavljanje 
komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz 
registra trgovačkog suda), BON 1 i BON 2, 
potvrda o plaćenim porezima i doprinosima, 
izjava da direktor tvrtke nije kažnjavan za 
kaznena djela iz oblasti gospodarstva, potvrda 
da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno 
kazneni postupak, reference tvrtke za obavljanje 
komunalne djelatnosti koja je predmet poziva za 
dostavu ponuda, potvrda Službe za financije  o 
podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici 
(ako su s područja Grada).

Razmatrajući pristiglu ponudu utvrđeno 
je da ponuditelj „CESTE“ d.d. sa sjedištem u 
Bjelovaru, Josipa Jelačića 2, ima sposobnost 
za obavljanje komunalnih poslova na osnovi 
dostavljenih traženih dokaza.

Nadalje, sukladno članku 11. Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora u 

Gradu Virovitici kojim je propisano da će se 
najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s 
najvećim brojem bodova utvrđenim prema 
referencama ponuditelja za obavljanje 
komunalnih poslova (oprema, poslovni prostor, 
broj i struktura djelatnika, ponuđena cijena, 
uvjeti plaćanja), izrađena je bodovna lista kako 
slijedi:

- „CESTE“ d.d. sa sjedištem u Bjelovaru, 
Josipa Jelačića 2: oprema – 8 bodova, poslovni 
prostor – 3 boda, broj i struktura djelatnika 5 
bodova, ponuđena cijena – 10 bodova, uvjeti 
plaćanja – 7 bodova.

 Uvjeti obavljanja komunalnih poslova 
pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova sukladno odredbi čl. 15. st. 
5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 Na temelju iznesenog, odlučeno je kao u 
izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, 

ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 30 
dana od dana dostave ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće

KLASA: 363-02/09-01/17
URBROJ: 2189/01-08-01/6-09-5
Virovitica, 26. studeni 2009.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (‘’ Narodne  novine’’ br. 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 10. stavka 
5.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje 
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 
(‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice br. 
2/02, 4/08 i 13/09) te članka 30. Statuta Grada 
Virovitice (‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice 

Gradu Virovitici kojim je propisano da će se 
najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s 
najvećim brojem bodova utvrđenim prema 
referencama ponuditelja za obavljanje 
komunalnih poslova (oprema, poslovni prostor, 
broj i struktura djelatnika, ponuđena cijena, 
uvjeti plaćanja), izrađena je bodovna lista kako 
slijedi:

- „CESTE“ d.d. sa sjedištem u Bjelovaru, 
Josipa Jelačića 2: oprema – 8 bodova, poslovni 
prostor – 3 boda, broj i struktura djelatnika 5 
bodova, ponuđena cijena – 10 bodova, uvjeti 
plaćanja – 7 bodova.

       
        Uvjeti obavljanja komunalnih poslova 

pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova sukladno odredbi čl. 15. st. 
5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

        
        Na temelju iznesenog, odlučeno je kao u 

izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:

          Protiv ove Odluke ne može se izjaviti 
žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom 
sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 
30 dana od dana dostave ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće

KLASA: 340-03/09-01/04
URBROJ: 2189/01-08-01/6-09-6
Virovitica, 26. studeni 2009.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (‘’ Narodne  novine’’ br. 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 10. stavka 
5.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje 
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

(‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice br. 
2/02, 4/08 i 13/09) te članka 30. Statuta Grada 
Virovitice (‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice 
br. 5/09) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja  prometne 
signalizacije – horizontalne i vertikalne 

na području Grada Virovitice i 
prigradskih naselja u 2010. godini

1. Za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja prometne signalizacije – 
horizontalne i vertikalne na području 
grada Virovitice i prigradskih naselja 
u 2010. godini, odabire se ponuditelj 
„CESTE“ d.d. sa sjedištem u Bjelovaru, 
Josipa Jelačića 2.

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti 
određeni pozivom za dostavu ponuda 
utvrditi će se Ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova iz točke 1. ove 
Odluke.

O b r a z l o ž e nj e
Temeljem poziva za dostavu ponuda za 

obavljanje radova na održavanju horizontalne 
prometne signalizacije, te izradi i dobavi 
vertikalne prometne signalizacije u 2010. 
godini pristigle su dvije ponude: „CESTE“ 
d.d., sa sjedištem u Bjelovaru, Josipa Jelačića 
2 i „CESTING“ d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, 
Vinkovačka cesta 63 a.

Pozivom za dostavu ponuda zatraženi 
su slijedeći dokazi: dokaz o registraciji za 
obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili 
izvod iz registra trgovačkog suda), BON 1 i BON 
2, potvrda o plaćenim porezima i doprinosima, 
izjava da direktor tvrtke nije kažnjavan za 
kaznena djela iz oblasti gospodarstva, potvrda 
da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno 
kazneni postupak, reference tvrtke za obavljanje 
komunalne djelatnosti koja je predmet poziva za 
dostavu ponuda, potvrda Službe za financije  o 
podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici 
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javnom prometu na području grada Virovitice 
dodjeljuje se na rok od 10 godina od dana 
zaključivanja Ugovora o koncesiji za obavljanje 
prijevoza putnika u javnom prometu. 

Godišnja naknada za koncesiju iz članka 
1. ove Odluke iznosi 2.000,00 kuna sa 
jednokratnom uplatom.

Članak 3.

 Cijena usluge prijevoza putnika na području 
grada Virovitice utvrđuje se sukladno ponudi za 
obavljanje javnog prijevoza odnosno odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

Tvrtka „ČAZMATRANS PODRAVINA – 
PRIGORJE“ d.o.o., sa sjedištem u Križevcima, 
Nikole Tesle 2, obvezan je koncesiju obavljati 
po pravilima struke te sukladno propisima 
o obavljanju prijevoza putnika u cestovnom 
području te aktima Grada Virovitice.

Članak 5.

 Sva prava i obveze između Grada Virovitice 
i koncesionara utvrditi će se Ugovorom o 
koncesiji za obavljanje prijevoza putnika u 
javnom prometu.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
da s koncesionarom iz točke 1. ove Odluke 
sklopi Ugovor.

Obrazloženje
Temeljem Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na 
temelju koncesije u Gradu Virovitici („Službeni 
Vjesnik Grada Virovitice“ br 13/09) pokrenut 
je postupak davanja koncesije i to donošenjem 
Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje prijevoza putnika u 
javnom prometu na području grada Virovitice. 
Temeljem objavljenje obavijesti o namjeri 
davanja koncesije pristigla je jedna ponuda i to 
ponuditelja „ČAZMATRANS PODRAVINA – 
PRIGORJE“ sa sjedištem u Križevcima, Nikole 
Tesle 2, razmatrajući pristiglu ponudu utvrđeno 
je da ponuditelj ispunjava sve potrebne uvjete 
i sposobna je za obavljanje javnog prijevoza 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće 

KLASA: 340-03/09-01/38
URBROJ: 2189/01-08-01/6-09-7
Virovitica, 26.  studeni 2009.

Na temelju članka 24. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“br. 125/08), članka 11. 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu 
Virovitici („Službeni vjesnik Grada Virovitice 
br. 13/09) te članka 30. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni Vjesnik Grada Virovitice“ br 5/09) 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 3. sjednici 
održanoj dana 26. studenoga 2009. godine, 
donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za davanje koncesije za obavljanje 

prijevoza putnika u javnom prometu na 
području grada Virovitice

Članak 1.

Koncesija za obavljanje prijevoza putnika u 
javnom prometu na području Grada Virovitice 
dodjeljuje se ponuditelju „ČAZMATRANS 
PODRAVINA – PRIGORJE“ d.o.o., sa sjedištem 
u  Križevcima, Nikole Tesle 2, na linijama:
- Jasenaš – Virovitica – Jasenaš
- Korija – Virovitica – Korija 
- Čemernica – Virovitica – Čemernica
- Rezovačke Krčevine – Rezovac – 

Virovitica – Rezovac – Rezovačke 
Krčevine

- Golo Brdo – Podgorje – Sv. Đurađ – 
Virovitica – Sv. Đurađ – Podgorje – Golo 
Brdo.
Grad Virovitica zadržava pravo utvrditi 

i druge linije za prijevoz putnika u javnom 
prometu na području grada Virovitice o čemu 
odluku donosi Gradonačelnik.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje prijevoza putnika u 

(ako su s područja Grada).
Razmatrajući pristigle ponude utvrđeno je 

da ponuditelj „CESTE“ d.d. sa sjedištem u 
Bjelovaru, Josipa Jelačića 2, ima sposobnost 
za obavljanje komunalnih poslova na osnovi 
dostavljenih traženih dokaza, dok ponuditelj 
„CESTING“ d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, 
Vinkovački cesta 63 a, nije dokazao svoju 
sposobnost, nije priložio potvrdu da se protiv 
direktora ne vodi istražni odnosno kazneni 
postupak te se njihova ponuda nije niti razmatrala. 
Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora u Gradu Virovitici kojim je 
propisano da će se najpovoljnijom ponudom 
smatrati ponuda s najvećim brojem bodova 
utvrđenim prema referencama ponuditelja 
za obavljanje komunalnih poslova (oprema, 
poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, 
ponuđena cijena, uvjeti plaćanja), izrađena je 
bodovna lista kako slijedi:

- „CESTE“ d.d. sa sjedištem u Bjelovaru, 
Josipa Jelačića 2: oprema – 8 bodova, poslovni 
prostor – 3 boda, broj i struktura djelatnika 5 
bodova, ponuđena cijena – 10 bodova, uvjeti 
plaćanja – 7 bodova.

       
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova 

pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova sukladno odredbi čl. 15. st. 
5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 Na temelju iznesenog, odlučeno je kao u 
izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, 
ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 30 
dana od dana dostave ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

. Sukladno članku 9. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na 
temelju koncesije u Gradu Virovitice Stručno 
povjerenstvo je donijelo Zaključak o prijedlogu 
za odabir najpovoljnijeg ponuditelja i to 
jedine pristigle ponude „ČAZMATRANS 
PODRAVINA – PRIGORJE“ d.o.o., sa sjedištem 
u Križevcima, Nikole Tesle 2.

Na temelju iznesenog odlučeno je kao u 
dispozitivu ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, 

ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u Zagrebu u roku 30 dana 
od dana dostave ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće 

KLASA: 310-02/09-01/10
URBROJ: 2189/01-08-01/6-09-7
Virovitica, 26. studeni 2009.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ('' Narodne  novine'' br. 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 10. 
stavka 5.  Odluke o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora (''Službeni vjesnik'' Grada Virovitice br. 
2/02, 4/08 i 13/09) te članka 30. Statuta Grada 
Virovitice (''Službeni vjesnik'' Grada Virovitice 
br. 5/09) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja  javne rasvjete na 
području grada Virovitice u 2010. godini
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ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova  obavljanja radova na montaži i 

demontaži dekorativne 
rasvjete u Virovitici

1. Za obavljanje komunalnih poslova 
obavljanja radova na montaži i demontaži 
dekorativne rasvjete u Virovitici odabire 
se ponuditelj „DOMOGRADNJA“ d.o.o. 
sa sjedištem u Virovitici, Sajmište 4.

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti 
određeni pozivom za dostavu ponuda 
utvrditi će se Ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova iz točke 1. ove 
Odluke.

O b r a z l o ž e nj e
Temeljem poziva za dostavu ponuda za 

obavljanje radova na montaži i demontaži 
dekorativne rasvjete u Virovitici pristigle 
su dvije ponude: „DOMOGRADNJA“ 
d.o.o., sa sjedištem u Virovitici, Sajmište 4 
i „GRADITELJSTVO I TRGOVINA“ sa 
sjedištem u Virovitici, Trg fra B. Gerbera bb.

Pozivom za dostavu ponuda zatraženi 
su slijedeći dokazi: dokaz o registraciji za 
obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili 
izvod iz registra trgovačkog suda), BON 1 i BON 
2, potvrda o plaćenim porezima i doprinosima, 
izjava da direktor tvrtke nije kažnjavan za 
kaznena djela iz oblasti gospodarstva, potvrda 
da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno 
kazneni postupak, reference tvrtke za obavljanje 
komunalne djelatnosti koja je predmet poziva za 
dostavu ponuda, potvrda Službe za financije  o 
podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici 
(ako su s područja Grada).

Razmatrajući pristigle ponude utvrđeno je 
da ponuditelj „DOMOGRADNJA“ d.o.o. sa 
sjedištem u Virovitici, Sajmište 4, ima sposobnost 
za obavljanje komunalnih poslova na osnovi 
dostavljenih traženih dokaza, dok ponuditelj 
„GRADITELJSTVO I TRGOVINA“ sa 
sjedištem u Virovitici, Trg fra B. Gerbera bb, nije 
dokazao svoju sposobnost, nije priložio dokaze 
tražene dokumentacijom: dokaz o registraciji za 

slijedi:
- „HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 

SUSTAVA“ d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, A. 
Mihanovića 42: oprema – 8 bodova, poslovni 
prostor – 3 boda, broj i struktura djelatnika 5 
bodova, ponuđena cijena – 10 bodova, uvjeti 
plaćanja – 7 bodova.

Uvjeti obavljanja komunalnih poslova 
pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova sukladno odredbi čl. 15. st. 
5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Na temelju iznesenog, odlučeno je kao u 
izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, 
ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 30 
dana od dana dostave ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/09-01/63
URBROJ: 2189/01-08-01/6-09-7
Virovitica, 26.  studeni 2009.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (‘’ Narodne  novine’’ br. 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 10. stavka 
5.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje 
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 
(‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice br. 
2/02, 4/08 i 13/09) te članka 30. Statuta Grada 
Virovitice (‘’Službeni vjesnik’’ Grada Virovitice 
br. 5/09) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine donijelo je

1. Za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javne rasvjete na području 
grada Virovitice  u 2010. godini odabire 
se ponuditelj „HEP OPERATOR 
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA“ d.o.o., 
sa sjedištem u Virovitici, A. Mihanovića 
42.

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti 
određeni pozivom za dostavu ponuda 
utvrditi će se Ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova iz točke 1. ove 
Odluke.

O b r a z l o ž e nj e
Temeljem poziva za dostavu ponuda za 

obavljanje radova na održavanju javne rasvjete 
na području grada Virovitice u 2010. godini 
pristigla je jedna ponuda: „HEP OPERATOR 
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA“ d.o.o., sa 
sjedištem u Virovitici, A. Mihanovića 42.

Pozivom za dostavu ponuda zatraženi 
su slijedeći dokazi: dokaz o registraciji za 
obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili 
izvod iz registra trgovačkog suda), BON 1 i BON 
2, potvrda o plaćenim porezima i doprinosima, 
izjava da direktor tvrtke nije kažnjavan za 
kaznena djela iz oblasti gospodarstva, potvrda 
da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno 
kazneni postupak, reference tvrtke za obavljanje 
komunalne djelatnosti koja je predmet poziva za 
dostavu ponuda, potvrda Službe za financije  o 
podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici 
(ako su s područja Grada).

Razmatrajući pristiglu ponudu utvrđeno 
je da ponuditelj „HEP OPERATOR 
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA“ d.o.o., sa 
sjedištem u Virovitici, A. Mihanovića 42, ima 
sposobnost za obavljanje komunalnih poslova na 
osnovi dostavljenih traženih dokaza. Sukladno 
članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju pisanog 
ugovora u Gradu Virovitici kojim je propisano 
da će se najpovoljnijom ponudom smatrati 
ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim 
prema referencama ponuditelja za obavljanje 
komunalnih poslova (oprema, poslovni prostor, 
broj i struktura djelatnika, ponuđena cijena, 
uvjeti plaćanja), izrađena je bodovna lista kako 

obavljanje komunalne djelatnosti, BON 1 i BON 
2, potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima, 
izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za 
kaznena djela iz oblasti gospodarstva, potvrdu 
da se protiv direktora ne vodi istražni odnosno 
kazneni postupak, reference tvrtke za obavljanje 
komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja 
i potvrdu Službe za financije o podmirenim 
obvezama prema Gradu Virovitici.

Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora u Gradu Virovitici kojim je 
propisano da će se najpovoljnijom ponudom 
smatrati ponuda s najvećim brojem bodova 
utvrđenim prema referencama ponuditelja 
za obavljanje komunalnih poslova (oprema, 
poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, 
ponuđena cijena, uvjeti plaćanja), izrađena je 
bodovna lista kako slijedi:

- „DOMOGRADNJA“ d.o.o. sa sjedištem 
u Virovitici, Sajmište 4: oprema – 8 bodova, 
poslovni prostor – 3 boda, broj i struktura 
djelatnika 5 bodova, ponuđena cijena – 10 
bodova, uvjeti plaćanja – 7 bodova.

       
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova 

pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 
komunalnih poslova sukladno odredbi čl. 15. st. 
5. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

         
Na temelju iznesenog, odlučeno je kao u 

izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

          Protiv ove Odluke ne može se izjaviti 
žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom 
sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 
30 dana od dana dostave ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.,v.r.
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Klasa: 080-01/09-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-2
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana 

Upravnog vijeća
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica

I

 Dinko Filipović razrješuje se dužnosti člana 
Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice 
Virovitica.

II

 U Upravno vijeće Gradske knjižnice i 
čitaonice imenuje se Boris Horvat.

III

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 080-01/09-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-3
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 

člana.

II

 Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama 
provodi postupak izbora najpovoljnijeg 
ponuditelja kada se zemljište prodaje javnim 
natječajem na temelju stručne obrade ponuda od 
strane nadležnog upravnog odjela.

III

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“ 

Klasa: 021-01/09-01/43
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-2
Virovitica, 26. studeni 2009. 

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 3. 
sjednici održanoj dana 26. studeni 2009. godine, 
donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana 

Upravnog vijeća
Regionalne energetske agencije Sjever

(REA Sjever)

I

 Dinko Filipović razrješuje se dužnosti 
člana Upravnog vijeća Regionalne energetske 
agencije Sjever.

II

 U Upravno vijeće Regionalne energetske 
agencije Sjever imenuje se Ivica Kirin.

III

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

R J E Š E N J E
o razrješenju članova Povjerenstva za 

raspolaganje 
nekretninama Grada Virovitice

I

 Ivica Kirin, Matija Mustač, Damir Marenić, 
Kamenko Rogović i Damir Vukšić razrješuju se 
dužnosti članova Povjerenstva za raspolaganje 
nekretninama Grada Virovitice.

II

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 021-01/09-01/43
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-1
Virovitica, 26. studeni 2009. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

 Na temelju članka 6. Odluke o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09.) 
i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko 
vijeće Grada Virovitice na 3.  sjednici održanoj 
dana  26. studeni 2009. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za 

raspolaganje nekretninama

I

U Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama 
imenuju se:
 1. Mirjana Terlecky, dipl.iur., za 

predsjednika
 2. Matija Mustač, dipl.oec., za člana
 3. Antun Moslavac, geodet, za člana
 1. Renata Vida, dipl.iur., za zamjenika 

predsjednika
 2. Sanja Kirin, ing., za zamjenika člana
 3. Kamenko Rogović, geodet, za zamjenika 

Na temelju članka 30. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi

P R A V I L N I K
o izmjenama Pravilnika o stipendiranju 

studenata Grada Virovitice

Članak 1.

 U Pravilniku o stipendiranju studenata 
Gada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 6/04. i 16/08.), u članku 2. riječi 
„Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju 
„gradonačelnik“.

Članak 2.

U članku 5. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“.

Članak 3.

 U članku 9. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje 
se riječju „gradonačelnik“.

Članak 4.

 U članku 10. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“. 

Članak 5.

 U članku 11. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“. 

Članak 6.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

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 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi
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Klasa: 021-01/09-01/36
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-2
Virovitica, 26. studeni 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE

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

Gradonačelnik Grada Virovitice na temelju 
čl. 39. Statuta Grada Virovitice (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 05/09)) i čl. 84. 
– 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(Narodne novine br. 76/07, 38/09), dana  17. 
studenoga 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK  
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 

URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA  „POSLOVNA ZONA 

ZAPAD I“   I UPUĆIVANJU ISTOG NA 
JAVNU RASPRAVU

1. Prihvaća se izvješće sa prethodne rasprave 
o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana 
uređenja „Poslovna zona Zapad I“, (dalje 
u tekstu: UPU Poslovna zona Zapad I).

2. Nacrt  prijedloga UPU Poslovna zona 
Zapad I izradio je Zavod za prostorno 
uređenje d.d., Osijek, Vijenac Paje 
Kolarića 5a.

3. Utvrđuje se prijedlog UPU-a Poslovna 
zona Zapad I kojeg čine: tekstualni, 
grafički dio i sažetak za javnost, te se isti 
upućuje se na javnu raspravu.

4. Javna rasprava o prijedlogu UPU-a 
Poslovna zona Zapad I održat će se u 
razdoblju od 26. studenoga do 28. prosinca 
2009. godine, organiziranjem javnog 
uvida i javnog izlaganja.

5. Javni uvid u prijedlog UPU-a Poslovna 
zona Zapad I moći će se izvršiti za 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o mjerenju 

koncentracije peludi alergogenih biljaka
u vanjskoj atmosferi na području grada 

Virovitice i okolice u 2009. godini

I

 Prihvaća se Izvještaj Zavoda za javno 
zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske 
županije o mjerenju koncentracije peludi 
alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na 
području grada Virovitice i okolice u 2009. 
godini.

II

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

Klasa: 351-01/09-01/14
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-2
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog 

savjeta mladih Grada Virovitice

I

 Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog 
savjeta mladih Grada Virovitice.

II

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

Klasa: 500-01/09-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-3
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 3. 
sjednici održanoj dana 26. studeni 2009. godine, 
donosi

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

ovisnosti u 2008. g. za područje Virovitice

I

 Prihvaća se Informacija Zavoda za javno 
zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske 
županije o stanju ovisnosti u 2008. godini za 
područje Virovitice.

II

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

Klasa: 500-01/09-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-3
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 3. 
sjednici održanoj dana 26. studeni 2009. godine, 
donosi

godine, donosi
Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju 

Opće bolnice Virovitica za 2008. godinu

I

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom 
poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2008. 
godinu.

II

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

Klasa: 500-01/09-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-3
Virovitica, 26. studeni 2009.

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 
3. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2009. 
godine, donosi

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

Doma zdravlja Virovitičko-podravske 
županije za 2008. godinu

I

 Prihvaća se Izvješće o radu Doma zdravlja 
Virovitičko-podravske županije za 2008. 
godinu.

II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.
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KLASA: 350-02/08-01/05
Urbroj: 2189/01-11/4-09-30
Virovitica, 17. studeni 2009.

 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 
17. studenoga 2009. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za provedbu 

kulturno-zabavne manifestacije 
„Prosinac u gradu“

I

 U Povjerenstvo za provedbu kulturno-
zabavne manifestacije „Prosinac u gradu“ 
imenuju se:

1. Đurđa Aragović, za predsjednicu
2. Antun Mihoković, za člana
3. Zdenko Hercigonja, za člana
4. Mihaela Kulej, za člana
5. Miran Hajoš, za člana.

II

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 022-01/09-01/17
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-1
Virovitica, 17. studeni 2009.

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

Na temelju članka 38. Tržnog reda ( „Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“  br. 15/09.) i članka 
39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 5/09.) gradonačelnik 
Grada Virovitice dana  17. studenoga 2009. 
godine donosi sljedeću

O  D L U K U
o prodaji proizvoda i roba na štandovima 

izvan Gradske tržnice

danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u 
prostorijama Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i gradnju Grada Virovitice, u 
Virovitici, Trg  Ljudevita  Patačića 1, soba 
broj 9.

  Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni 
i grafički dio plana te sažetak za javnost.

6. Javno izlaganje biti će održano dana 10. 
prosinca 2009. godine, s početkom u 11 
sati, u zgradi  Grada Virovitice, Virovitica, 
Trg kralja Tomislava 6.  

7.  Uz objavu u dnevnom tisku, obavijest o 
javnoj raspravi biti će posebno dostavljena 
tijelima i pravnim osobama iz članka 87. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(NN br. 76/07, 38/09).

8.  Građani i udruge mogu svoja očitovanja, 
mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati 
u Knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog 
UPU-a Poslovna zona Zapad II tijekom 
cijelog  razdoblja javnog uvida ili ih dati u 
Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

9. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i 
prijedloge na Prijedlog UPU-a Poslovna 
zona Zapad II, koja moraju biti čitko 
napisana, uz ime i prezime, te adresu 
podnositelja, građani i udruge, kao i 
tijela državne uprave te pravne osobe s 
javnim ovlastima mogu dostaviti Gradu 
Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 
Virovitica do zaključno 28. prosinca 2009. 
godine.

 
10. Ako u određenom roku građani i udruge 

ne dostave prijedloge i primjedbe ili oni 
nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir 
u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Ako 
u određenom roku  tijela državne uprave 
i pravne osobe s javnim ovlastima ne 
dostave pisano očitovanje smatrati će se 
da ista nemaju primjedbi.

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 350-02/08-01/04
Urbroj: 2189/01-11/4-09-39
Virovitica, 17. studeni 2009.

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

Gradonačelnik Grada Virovitice na temelju 
čl. 39. Statuta Grada Virovitice (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 05/09) i čl. 84. – 
90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(Narodne novine br. 76/07, 38/09), dana 17. 
studenoga 2009.  godine, donosi

ZAKLJUČAK 
 O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 

URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA  „POSLOVNA ZONA 

ZAPAD II“   I UPUĆIVANJU ISTOG 
NA JAVNU RASPRAVU

1. Prihvaća se izvješće sa prethodne rasprave 
o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana 
uređenja „Poslovna zona Zapad II“, (dalje 
u tekstu: UPU Poslovna zona Zapad II).

2. Nacrt  prijedloga UPU Poslovna zona 
Zapad II izradio je Zavod za prostorno 
uređenje d.d., Osijek, Vijenac Paje 
Kolarića 5a.

3. Utvrđuje se prijedlog UPU-a Poslovna 
zona Zapad II kojeg čine: tekstualni, 
grafički dio i sažetak za javnost, te se isti 
upućuje se na javnu raspravu.

4. Javna rasprava o prijedlogu UPU-a 
Poslovna zona Zapad II održat će se u 
razdoblju od 26. studenoga do 28. prosinca 
2009. godine, organiziranjem javnog 
uvida i javnog izlaganja.

5. Javni uvid u prijedlog UPU-a Poslovna 
zona Zapad II moći će se izvršiti za 
cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, 
odnosno javnog uvida,  svakim radnim 

cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, 
odnosno javnog uvida,  svakim radnim 
danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u 
prostorijama Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i gradnju Grada Virovitice, u 
Virovitici, Trg  Ljudevita  Patačića 1, soba 
broj 9.

      Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni 
i grafički dio plana te sažetak za javnost.

6. Javno izlaganje biti će održano 10. prosinca 
2009. godine, s početkom u 11 sati, u 
zgradi  Grada Virovitice, Virovitica, Trg 
kralja Tomislava 6.  

7.  Uz objavu u dnevnom tisku, obavijest o 
javnoj raspravi biti će posebno dostavljena 
tijelima i pravnim osobama iz članka 87. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(NN br. 76/07, 38/09).

8.  Građani i udruge mogu svoja očitovanja, 
mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati 
u Knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog 
UPU-a Poslovna zona Zapad I tijekom 
cijelog razdoblja javnog uvida ili ih dati u 
Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

9. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i 
prijedloge na Prijedlog UPU-a Poslovna 
zona Zapad I, koja moraju biti čitko 
napisana, uz ime i prezime, te adresu 
podnositelja, građani i udruge, kao i 
tijela državne uprave te pravne osobe s 
javnim ovlastima mogu dostaviti Gradu 
Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 
Virovitica do zaključno 28. prosinca 2009. 
godine.

10. Ako u određenom roku građani i udruge 
ne dostave prijedloge i primjedbe ili oni 
nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir 
u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Ako 
u određenom roku  tijela državne uprave 
i pravne osobe s javnim ovlastima ne 
dostave pisano očitovanje smatrati će se 
da ista nemaju primjedbi.

      Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom 
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Virovitica, 19. studeni 2009. godine
 

GRADONAČELNIK GRADA 
VIROVITICE

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

Temeljem članka 194. Zakona o radu 
(NN 137/04), te članka 51. st. 2. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97)

GRAD VIROVITICA, Trg kralja Tomislava 
6, zastupan po Gradonačelniku Ivici Kirinu, 
dipl.ing.

 i 
SINDIKAT RADNIKA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 
OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po 
predsjednici Boženi Strugar 

sklopili su
ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU

za djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja

Hrvatske za Grad Viroviticu

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za djelatnike 
predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad 
Viroviticu sklopljenog dana 27. prosinca 2006. 
članak 15. mijenja se i glasi:

„Ovaj Ugovor  zaključuje se na određeno 
vrijeme i vrijedi od 1. siječnja 2010. do 31. 
prosinca 2010. godine.“

Članak 2.

Ovaj Aneks ugovora stupa na snagu danom 
potpisa.

Klasa: 601-01/09-01/04
Ur.broj: 2189/01-01-09-3
Virovitica, 19. studeni 2009.

Za Grad Viroviticu,Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

 Sindikat radnika u predškolskom odgoju i 
obrazovanju,Predsjednica

 Božena Strugar,v.r.

I.

Ovom se odlukom uređuje prodaja proizvoda 
i roba na štandovima izvan Gradske tržnice.

II.

Prodaja proizvoda i  roba na štandovima 
izvan Gradske tržnice dozvoljava se na Trgu fra 
Bonifacija Gerbera na pješačkoj komunikaciji 
južno od Gradske tržnice.

III.

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

Klasa: 330-01/09-01/06
Urbroj: 2189/01-01-09-3
Virovitica, 17. studeni 2009.

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

 Na temelju članka 39. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.), Gradonačelnik dana 19. studenoga 
2009. godine, donosi

ODLUKU
 o prihvaćanju Aneksa Kolektivnom 
ugovoru za djelatnost predškolskog 

odgoja i obrazovanja  Hrvatske za Grad 
Viroviticu za 2010. godinu

 I.

 Produžava se važenje Kolektivnog ugovora 
za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 
Hrvatske za Grad Viroviticu za 2010. godinu.

II.

 Sukladno točki I. ove Odluke Grad 
Virovitica i sindikat radnika u predškolskom 
odgoju i obrazovanju Hrvatske sklopit će 
Ankes Kolektivnom ugovoru za djelatnost 
predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za 
Grad Viroviticu za 2010. godinu.

Klasa: 601-01/09-01/04
Urbroj: 2189/01-01-09-2

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

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


