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se na trgovačko društvo PLIN VTC d.o.o. 
prenose dijelovi imovine, obveze i pravni 
odnosi trgovačkog društva VIRKOM d.o.o. 
vezani za djelatnost opskrbe i distribuciju plina 
te djelatnost proizvodnje, opskrbe i distribucije 
toplinske energije.

Članak 3.

Temeljni kapital Virkoma d.o.o. društva koje 
se dijeli upisan je u sudskom registru u iznosu 
od 40.328.900,00 (četrdesetmilijunatristodvade
setosamtisućadevetsto) kuna.

Temeljni kapital sastoji se od  pet temeljnih  
uloga koje su osnivači Virkoma d.o.o.  u cijelosti 
preuzeli u slijedećim iznosima: 
- Grad Virovitica 29.036.900,00 (dvadesetdev

etmilijunatridesetšesttisućadevetsto)kuna
- Općina Gradina 2.823.000,00(dvamilijunao

samstodvadesettritisuće) kuna,
- Općina Lukač 2.823.000,00(dvamilijunaos

amstodvadesettritisuće) kuna,
- Općina Suhopolje 2.823.000,00(dvamilijun

aosamstodvadesettritisuće) kuna,
- Općina Špišić Bukovica 2.823.000,00 (dva

milijunaosamstodvadesettritisuće) kuna.
Sukladno veličini preuzetog temeljnog uloga, 

osnivačima Virkoma d.o.o. pripadaju slijedeći 
poslovni udjeli:
- Grad Virovitica ima 72% (slovima: 

sedamdesetdvaposto) udjela,
- Općina Gradina ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Lukač ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Suhopolje ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Špišić Bukovica ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela.

Članak 4.

Zbog provođenja postupka odvajanja društva 
s preuzimanjem, a radi izravnanja temeljnog 
kapitala za vrijednost temeljnog kapitala PLIN 
VTC d.o.o. dolazi do smanjenja temeljnog 
kapitala VIRKOM d.o.o. i istovremenog 
povećanja temeljnog kapitala trgovačkog 
društva PLIN VTC d.o.o. 

Na temelju članka 550.a, 550e, 550.f., 550.h. 
i 550.r. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne  
novine br. 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07) i 
članka 26. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06, 12/07 i 4/08), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 32. sjednici 
održanoj  dana 03. ožujka 2009.g. donosi

ODLUKA
o podjeli trgovačkog društva
VIRKOM d.o.o. Virovitica

Članak 1.

Odobrava se podjela trgovačkog društva 
VIRKOM-društva s ograničenom odgovornošću 
za opskrbu vodom, plinom i toplinskom 
energijom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih 
voda, Virovitica, Ferde Rusana 2 – kao društva 
koje se dijeli,  odvajanjem koje se provodi 
prijenosom dijela imovine, obveza i pravnih 
odnosa društva koje se dijeli, tako da isto 
društvo ne prestaje, na trgovačko društvo PLIN 
VTC društvo s ograničenom odgovornošću za 
distribuciju i opskrbu plinom, Virovitica, Ferde 
Rusana 2 – kao društvo preuzimatelja, koja 
podjela se vrši u svrhu usklađivanja obavljanja 
djelatnosti sa Zakonom o tržištu plina (Narodne 
novine broj: 40/07. i 150/08.)

Članak 2.

Podjela trgovačkog društva VIRKOM-
društva s ograničenom odgovornošću za 
opskrbu vodom, plinom i toplinskom energijom 
te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
Virovitica, Ferde Rusana 2 izvršit će se 
temeljem Ugovora o podjeli i preuzimanju dijela 
trgovačkog društva Virkom d.o.o. sklopljenog 
između trgovačkog društva VIRKOM društvo s 
ograničenom odgovornošću za opskrbu vodom, 
plinom i toplinskom energijom, te odvodnju 
i pročišćavanje otpadnih voda, Virovitica, 
Ferde Rusana 2 i trgovačkog društva PLIN 
VTC društvo s ograničenom odgovornošću za 
distribuciju i opskrbu plinom, Virovitica, Ferde 
Rusana 2.

Ugovorom o podjeli i preuzimanjem 
trgovačkog društva utvrđuje se način na koji 
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Članak 5.

Članovi trgovačkog društva VIRKOM d.o.o. 
stječu poslovne udjele u trgovačkom društvu 
PLIN VTC d.o.o. razmjerno udjelima koji im 
pripadaju u trgovačkom društvu  VIRKOM 
d.o.o.

Prema veličini preuzetih temeljnih uloga i s 
obzirom na veličinu temeljnog uloga koji Grad 
Virovitica u PLIN-u VTC drži od ranije,
- Grad Virovitica ima 72% (slovima: 

sedamdesetdvaposto) udjela,
- Općina Gradina ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Lukač ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Suhopolje ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Špišić Bukovica ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela

Članak 6.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima 
Uprava trgovačkog društva Virkom d.o.o. 
izradila je Izvješće o podjeli društva, Nadzorni 
odbor Virkoma Izvješće o reviziji podjele Virkom 
d.o.o., a tvrtka Koreks društvo s ograničenom 
odgovornošću za revizorske usluge Virovitica 
izradila je Diobenu bilancu Virkoma na dan 
19. siječnja 2009.,  Početnu bilancu PLIN VTC 
d.o.o. Virovitica na dan 19. siječnja 2009. i 
Precizan opis imovine i obveza koje se prenose 
iz Virkoma d.o.o. u PLIN VTC d.o.o. na dan 19. 
01. 2009. godine.

Gradonačelniku Grada Virovitice daje se 
odobrenje da u ime Grada dade izričitu izjavu 
u obliku javnobilježničke isprave kojom se 
Grad Virovitica u smislu čl. 550.e Zakona o 
trgovačkim društvima odriče revizije podjele.

Članak 7.

Provedbom predmetne podjele, dijelovi 
imovine, obveze i pravni odnosi obuhvaćeni 
Ugovorom o podjeli i preuzimanju, a koji se 
odnose na Radnu jedinicu distribucije plina i 
toplinske energije prelaze sa Virkoma d.o.o. 
na trgovačko društvo PLIN VTC  na način i 
pod uvjetima kako je to određeno navedenim 

ugovorom, s pravnim posljedicama sveopćeg 
pravnog sljedništva.

Članovima Virkoma d.o.o. prenose se 
udjeli u PLIN VTC i to udjeli koji će nastati 
povećanjem temeljnog kapitala PLIN-a VTC  
unosom imovine Virkoma d.o.o., a sve sukladno 
odredbama članka  12. ove Odluke.

Virkom d.o.o. provedbom predmetne podjele 
ne prestaje postojati.

Članak 8.

Virkom d.o.o. prenosi, a PLIN VTC preuzima 
imovinu,obveze i pravne odnose Društva koje se 
dijeli ukupne vrijednosti 24.067.442,89 kuna i to 
imovinu, obveze i pravne odnose koji se odnose 
na Radnu jedinicu distribucije plina i toplinske 
energije, a koja imovina, obveze i pravni odnosi 
su taksativno navedeni u financijskim izvješćima 
(bilancama) i to prvenstveno u Preciznom opisu 
imovine i obveza koje se prenose iz Virkoma 
d.o.o. u Plin VTC d.o.o. na dan 19. 01. 2009. 
godine te u Diobenoj bilanci sa stanjem na 
dan 19. 01. 2009. g. iz koje je jasno vidljivo 
koji dio imovine i obveza nakon podjele ostaje 
u Virkomu d.o.o. a koji dio imovine i obveza 
prelazi na PLIN VTC  i Početnoj bilanci Plina 
VTC d.o.o. Virovitica na dan 19. 01. 2009. 
godine.

Članak 9.

PLIN VTC d.o.o. predmetnu imovinu, obveze 
i pravne odnose preuzima u knjigovodstvenoj 
vrijednosti sa stanjem na dan 19.01.2009. 

Na PLIN VTC d.o.o. prenijeti će se ugovori 
o radu svih radnika koji rade u Virkomu d.o.o. 
unutar Radne jedinice distribucije plina i 
toplinske energije.

Na PLIN VTC  d.o.o. prenijeti će se 
dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 
sukladno Pravilniku o dozvolama za obavljanje 
energetskih djelatnosti.

Članak 10.

Dugotrajna imovina, obveze i pravni odnosi 
koji su predmet preuzimanja, evidentirane su u 
knjigovodstvenim evidencijama Društva koje 
se dijeli i iskazani su u temeljnim financijskim 
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Članak 13.

Upisom podjele u sudski registar, Društvo 
preuzimatelj stječe pravo da na svoje ime u 
zemljišnim knjigama, drugim javnim knjigama 
i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava 
vlasništva nekretnina, pokretnina i prava čiji 
prijenos se upisuje u javne knjige i/ili očevidnike.

Članak 14.

Prijenosom imovine Virkoma d.o.o. na 
PLIN VTC d.o.o. temeljni kapital Virkoma 
d.o.o. smanjuje se i nakon smanjenja iznosi 
32.013.100,00 (tridesetdvamilijunatrinaesttisuć
asto) kuna, tako da vrijednost temeljnih uloga 
članova Društva koje se dijeli iznosi:
-  Grad Virovitica 23.049.500,00 (dvades

ettrimilijunačetrdesetdevettisuća petsto) 
kuna,

-  Općina Gradina 2.240.900,00 (dvamiliju
nadvjestočetrdesettisuća devetsto) kuna,

-  Općina Lukač 2.240.900,00 (dvamilijuna
dvjestočetrdesettisućadevetsto) kuna,

-  Općina Suhopolje 2.240.900,00 (dvamilij
unadvjestočetrdesettisuća devetsto) kuna,

-  Općina Špišić Bukovica 2.240.900,00 (dv
amilijunadvjestočetrdesettisuća devetsto) 
kuna.
Sukladno navedenom odobrava se izmjena 

Društvenog ugovora Virkoma d.o.o. 

Članak 15.

Osnivač Društva s ograničenom 
odgovornošću PLIN VTC je Grad Virovitica, 
Trg kralja Tomislava 6/II.

Sukladno odredbama ove Odluke utvrđuje 
se da su članovi trgovačkog društva PLIN 
VTC društva s ograničenom odgovornošću za 
distribuciju i opskrbu plinom, Virovitica, Ferde 
Rusana 2:
1. Grad Virovitica, Virovitica, Trg kralja 

Tomislava 6/II,
2. Općina Gradina, Gradina, Trg hrvatskih 

branitelja 1, 
3. Općina Špišić Bukovica, Špišić Bukovica, 

V.Nazora 62, 
4. Općina Lukač, Lukač, Lukač bb, 
5. Općina Suhopolje, Suhopolje, Trg Sv 

izvještajima društva na dan 19.01.2009., a 
evidentirati će se u poslovnim knjigama PLIN-a 
VTC d.o.o., pojedinačno, kao početno stanje, na 
dan 19. siječnja 2009. godine.

Članak 11.

Utvrđuje se da će članovi Virkoma d.o.o.  
na ime imovine koja se u PLIN VTC d.o.o. 
unosi kao dio temeljnog kapitala, a sukladno 
vrijednostima iskazanima u bilancama iz 
članka 9.  ove Odluke, steći poslovne udjele u 
PLIN-u VTC d.o.o. srazmjerno sudjelovanju 
u temeljnom kapitalu Virkoma d.o.o. te time 
stupiti u PLIN VTC d.o.o. kao njegovi članovi. 

Članak 12.

Temeljni kapital društva PLIN VTC d.o.o. 
nakon upisa podjele trgovačkog društva 
VIRKOM d.o.o. iznositi će 8.335.800,00 (osam
milijunatristotridesetpettisućaosamsto) kuna, a 
sastojati će se od šest temeljnih uloga nejednake 
vrijednosti koje će članovi društva preuzeti u 
slijedećim iznosima:
- Grad Virovitica preuzeti će temeljni ulog 

uplaćen u novcu u iznosu od 20.000,00 
(dvadesettisuća) kuna,

- Grad Virovitica preuzeti će temeljni 
ulog uplaćen u stvarima u iznosu od 
5.987.400,00 (petmilijunadevetstoosamde
setsedamtisućačetiristo) kuna

- Općina Suhopolje preuzeti će temeljni ulog 
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00 
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna,  

- Općina Gradina preuzeti će temeljni ulog 
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00 
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna,

- Općina Špišić Bukovica preuzeti 
će temeljni ulog uplaćen u 
stvarima u iznosu od 582.100,00 
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna, 

- Općina Lukač preuzeti će temeljni ulog 
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00 
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna. 
Općina Gradina, Općina Suhopolje, Općina 

Lukač i Općina Špišić Bukovica imati će pravo 
imenovati jednog člana Nadzornog odbora u 
trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o.
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 Virkoma d.o.o. i PLIN-a VTC d.o.o. o 
odobrenju Ugovora o podjeli i preuzimanju 
trgovačkog društva.

Članak 19.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
da u ime Grada Virovitice na Skupštini 
trgovačkog društva VIRKOM d.o.o. i Skupštini 
trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o. prihvati 
odluku o odobravanju Ugovora o podjeli i 
preuzimanju trgovačkog društva koji je sastavni 
dio ove Odluke u predloženom tekstu.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
da u ime Grada Virovitice prihvati odluku kojom 
se Grad Virovitica odriče od prava na pobijanje 
Odluke o podjeli odnosno Odluke o odobravanju 
Ugovora o podjeli trgovačkog društva sukladno 
Ugovoru o podjeli i preuzimanju trgovačkog 
društva  i pozivanja na ništavost iste odluke.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
da u ime Grada Virovitice na Skupštini Virkoma 
d.o.o. sukladno odredbama Ugovara o podjeli 
i preuzimanju trgovačkog društva i ovom 
Odlukom potpiše izmjenu i dopunu Ugovor o 
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
Virkom d.o.o.  

Članak 20.

Odobrava se preoblikovanje Izjave o 
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
PLIN VTC u Društveni ugovor, a sukladno 
odredbama ove Odluke i Ugovora o podjeli i 
preuzimanju trgovačkog društva.

Izmjena Društvenog ugovora Virkoma 
d.o.o. i donošenje Društvenog ugovora PLIN-a 
VTC  izvršit  će se nakon donošenja Odluke 
o odobrenju Ugovora o podjeli i preuzimanju, 
a stupaju na snagu danom donošenja Odluke 
Skupštine Virkoma d.o.o. i PLIN-a VTC o 
odobravanju Ugovora o podjeli i preuzimanju 
trgovačkog društva iz članka 18. ove Odluke.

Terezije 10.
Temeljni kapital PLIN-a VTC iznosi 

8.335.800,00  kuna.
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti, 

dijelom ulaganjem stvari, a dijelom u novcu, 
asastoji se od šest temeljnih uloga nejednake 
vrijednosti koje članovi društva preuzimaju 
sukladno odredbi članka 5. i 12. ove Odluke.

Članak 16.

Nadzorni odbor PLIN-a VTC sastojat će se 
od 5 članova od kojih 3 člana imenuje i opoziva 
Grad Virovitica, 1 člana zajednički imenuju i 
opozivaju Općine: Gradina, Špišić Bukovica, 
Lukač i Suhopolje, a 1 člana imenuje i opoziva 
Radničko vijeće odnosno radnici.

Skupštinu društva čine predstavnici članova 
društva koje predstavnike imenuju predstavnička 
tijela članova društva.

Članak 17.

Članovi Virkoma d.o.o. koje se dijeli, sa 
danom upisa podjele u sudski registar u koji je 
upisano trgovačko društvo PLIN VTC, stječu 
sva imovinska i upravljačka članska  prava koja 
im pripadaju po osnivačkom aktu PLIN-a VTC 
d.o.o. i po zakonu. 

Ugovorne strane su suglasne da se od dana 
donošenja odluke skupštine Virkoma d.o.o. o 
odobrenju Ugovora o podjeli i preuzimanju, 
sve radnje Virkoma d.o.o., a u svezi djelatnosti 
distribucije i opskrbe plinom te djelatnosti 
proizvodnje, opskrbe i distribucije toplinske 
energije, smatraju kao da su poduzete za račun 
PLIN-a VTC d.o.o.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ugovor o podjeli i preuzimanju trgovačkog 
društva mora biti usklađen sa odredbama ove 
Odluke.

Ugovor o podjeli i preuzimanju trgovačkog 
društva sastavni je dio ove Odluke, a stupa na 
snagu danom donošenja odluke Skupštine
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Članak 21.

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

KLASA: 302-01/09-01/11
URBROJ: 2189/01-06-09-2
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

 Na temelju članka 387. Zakona o 
trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 
111/93., 34/99., 52/00., 118/03. i 107/07.) i 
članka 26. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06., 12/07. i 
4/08.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 32. 
sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. godine, 
donosi

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

s ograničenom odgovornošću 
PLIN VTC

I

U  Odluci o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću PLIN VTC („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 18/08.), točka I mijenja se 
i glasi:

„Grad Virovitica osnivač je trgovačkog 
društva PLIN VTC Društva s ograničenom 
odgovornošću PLIN VTC za distribuciju i 
opskrbu plinom.

   Članovi Društva s ograničenom 
odgovornošću PLIN VTC  su:
1. Grad Virovitica, Virovitica, Trg kralja 

Tomislava 6/II,
2. Općina Gradina, Gradina, Trg hrvatskih 

branitelja 1,
3. Općina Špišić Bukovica, Špišić Bukovica, 

V. Nazora 62,
4. Općina Lukač, Lukač, Lukač bb, 
5. Općina Suhopolje, Suhopolje, Trg Sv. 

Terezije 10.”

II

Točka II mijenja se i glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 8.335.800,00 

kuna, uplaćen je u cijelosti, dijelom ulaganjem 
stvari, a dijelom u novcu.

Temeljni kapital sastoji se od šest temeljnih 
uloga nejednake vrijednosti koje članovi društva 
preuzimaju u slijedećim iznosima:
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog 

uplaćen u novcu u iznosu od 20.000,00 
kuna

- Grad Virovitica preuzima temeljni 
ulog uplaćen u stvarima u iznosu od 
5.987.400,00 kuna

- Općina Suhopolje preuzima temeljni ulog 
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00 
kuna,

-  Općina Gradina preuzima temeljni ulog 
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00 
kuna

- Općina Špišić Bukovica preuzima 
temeljni ulog uplaćen u stvarima u iznosu 
od 582.100,00 kuna

- Općina Lukač preuzima temeljni ulog 
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00 
kuna

 Temeljni ulozi članova Društva predstavljaju 
visinu njihovih poslovnih udjela, a prema 
veličini preuzetih temeljnih uloga:
- Grad Virovitica ima 72% (slovima: 

sedamdesetdvaposto) udjela,
- Općina Gradina ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Lukač ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Suhopolje ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela,
- Općina Špišić Bukovica ima 7% (slovima: 

sedamposto) udjela.“

III

 Točka III mijenja se i glasi:
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„Skupštinu Društva čine predstavnici 
članova Društva koje predstavnike imenuju 
predstavnička tijela članova Društva.

Za predstavnika Grada Virovitice u skupštinu 
trgovačkog društva PLIN VTC imenuje se 
gradonačelnik Grada Virovitice.“

IV

Izjava o osnivanju društva sa ograničenom 
odgovornošću PLIN VTC zamijenit će se 
Društvenim ugovorom o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću PLIN VTC. 

V

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
da u ime Grada Virovitice potpiše Društveni 
ugovor o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću PLIN VTC.

VI

 Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja 
Ugovora o podjeli i preuzimanju trgovačkog 
društva PLIN VTC d.o.o.  na Skupštini 
trgovačkog društva Virkom d.o.o. i na Skupštini 
trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o..

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

Klasa: 302-01/09-01/14
Ur.broj: 2189/01-06-09-3
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

 Na temelju članka 26. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 32. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2009. godine, donosi

R  J E Š E N J E
o razrješenju člana Nadzornog 

odbora PLIN VTC d.o.o. Virovitica
I

Mirko Mihelčić razrješuje se sa dužnosti 
člana Nadzornog odbora PLIN VTC d.o.o. 
Virovitica.

II

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

Klasa: 302-01/09-01/14
Ur.broj: 2189/01-07/3-09-4
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima, 
postupku i načinu određivanja iznosa naknade 
vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne 
samouprave („Narodne novine“ br.59/06) i 
članka 26. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06., 12/07. i 
4/08.) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 32. 
sjednici održanoj dana 03. ožujka  2009.godine, 
donosi

Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o 
određivanju granice udaljenosti od 

građevine namijenjene zbrinjavanju 
otpada

Članak 1.

U Odluci o određivanju granice udaljenosti 
od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada 
(«Službeni vjesnik» Grada Virovitice br.13/06) 
članak 2. stavak 1 mijenja se i glasi:

«Granica koja određuje područje unutar 
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kojeg se primjenjuje pravo na naknadu iz članka 
1.utvrđuje se na udaljenosti od 500 m od tijela 
odlagališta otpada definiranog obodnim kanalom 
i lociranog na k.č.br.4326 k.o. Virovitica-grad, 
u zonama stambene ili stambeno-poslovne 
izgradnje i pruža se gledano od istočne strane u 
odnosu na tijelo odlagališta, od zemljišta izvan 
obuhvata nekretnina, k.č.br.865/4 polukružno 
do zemljišta u obuhvatu nekretnina k.č.br.932 
i 933 na sjevernoj strani Strossmayerove ulice, 
prema jugozapadu polukružno do zemljišta u 
obuhvatu nekretnina k.č.br.980 na južnoj strani 
iste ulice, te nastavlja prema zapadu južnom 
stranom navedene ulice i prolazi zemljištem u 
obuhvatu nekretnina k.č.br.961/2 i k.č.br.3507 
u ulici Bajer, zatim nastavlja dalje južnom 
stranom Strossmayerove ulice prema zapadu 
do zemljišta u obuhvatu nekretnina k.č.br.3490, 
od kojeg se pruža polukružno zemljištem izvan 
obuhvata nekretnina prema sjeverozapadu do 
zemljišta u obuhvatu nekretnina k.č.br.3449/1 i 
k.č.br.3450 na sjevernoj strani Strossmayerove 
ulice, te prema sjeveru do zemljišta izvan 
obuhvata nekretnina k.č.br.3462/2. Nadalje 
granica obuhvata kreće se polukružno oko 
sjeverne strane tijela odlagališta, sve izvan 
obuhvata nekretnina, do granice na zemljištu 
k.č.br.865/4 kojom zatvara cijelo područje 
obuhvata na udaljenosti od 500m oko tijela 
odlagališta otpada Virovitica.»

Članak 2.

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

KLASA: 351-01/09-01/04
UR.BROJ: 2189/01-06-09-1
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju st. 1. čl. 16. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i čl. 
26. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 1/06, 12/07 i 4/08) Gradsko 
vijeće Grada Virovitice na 32. sjednici održanoj 
dana 03. ožujka 2009.g. donijelo je

 
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)u članku 
5. stavku 4. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuju se riječi „gradonačelnik“.

Članak 2.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Zabranjeno je postavljanje reklama i 

predmeta na pročelja zgrada u zaštićenoj 
Kulturno-povijesnoj cjelini grada bez 
prethodno pribavljenog mišljenja od  nadležnog 
Konzervatorskog odjela  i bez odobrenja 
nadležnog upravnog odjela.“.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3 koji 
glasi:

„Zabranjeno je postavljanje reklama i 
predmeta na ograde, stupove javne rasvjete, 
telefonske govornice, stajališta javnog gradskog 
prijevoza i sl. bez odobrenja nadležnog upravnog 
odjela.

Dosadašnji stavci 3 i 4 postaju stavci 4 i 5.“.

Članak 3.

U članku 34., stavku 1., točci 25. riječi 
„Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se sa riječi 
„gradonačelnik“.

Članak 4.

U članku 63. stavku 2. riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ zamjenjuje se sa riječi 
„gradonačelnik“.
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Članak 5.

U članku 70. stavak 1., alineja 9 mijenja se i 
glasi:

„ako postupa suprotno članku 22. stavak 2 i 
3“.

Članak 6.

U članku 73. riječi: „ukoliko Gradsko 
poglavarstvo ne odluči drugačije“ zamjenjuju 
se riječima: „sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu“.

Članak 7.

U članku 74. riječi: „po odluci Gradskog 
poglavarstva“ zamjenjuju se riječima: „Poslovni 
park Virovitica d.o.o.“.

Članak 8.

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

KLASA: 363-02/09-01/05
UR.BROJ: 2189/01-06-09-1
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju st.1. čl. 16. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), 
čl. 33. Prekršajnog Zakona („Narodne novine“ 
br.107/07) i čl. 26. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06, 
12/07 i 4/08) Gradsko vijeće Grada Virovitice 
na 32. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009.g. 
donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o zakupu 
zemljišta za postavu montažnih 

građevina, pokretnih radnji, naprava 
i deponija te održavanje skupova

Članak 1.

U Odluci o zakupu zemljišta za postavu 
montažnih građevina, pokretnih radnji, 
naprava i deponija, te održavanje skupova 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 4/04. 
i 17/07.), u članku 2., točci 2., alineji 5. riječi 
„Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju  
„gradonačelnik“.

Članak 2.

U članku 3. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:
 „Upravni odjel nadležan za komunalne 

poslove može odrediti pojedine lokacije za 
postavu pokretnih radnji i naprava za prigodnu 
prodaju koje će se dati u zakup prikupljanjem 
ponuda. 

Postupak prikupljanja ponuda te odluku o 
odabiru najpovoljnijeg ponuđača donosi Upravni 
odjel nadležan za komunalne poslove. 

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača 
su ponuđeni sadržaj za prodaju na pokretnim 
napravama, ponuđena cijena te drugi kriteriji koje 
odredi Upravni odjel.“

Članak 4.

U članku 24. riječi „Poglavarstvo Grada 
Virovitice“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“.

Članak 5.

U članku 34. stavku 2. riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju 
„gradonačelnik“.

U stavku 3. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“

Članak 6.

U članku 35. riječi „Poglavarstvo Grada 
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Virovitice“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Članak 7.

U članku 36. stavak 2. riječi „(Poglavarstvo 
Grada Virovitice)“ zamjenjuju se riječju 
„gradonačelnik“

Članak 8.

Članak 37. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši 

komunalni redar.“

Članak 9.

Iza članka 39.  naziv glave VI. KAZNENE 
ODREDBE mijenja se i glasi NOVČANE 
KAZNE.

Članak 10.

Članak 40. mijena se i glasi:
„Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 

kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja 
koristi javnu površinu na način da je postavila 
montažnu građevinu, kiosk, pokretnu radnju 
ili napravu bez odobrenja (rješenja), protivno 
izdanom odobrenju ili bez ugovora o zakupu 
zemljišta.

  Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna 
kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz 
prethodnog stavka.“

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Virovitice“, osim članaka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. 
koji stupaju na snagu 19. svibnja 2009. godine.

KLASA: 363-01/09-01/10
UR. BROJ:2189/01-03/2-09-1
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

 Na temelju članka 26. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 32. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2009. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 4/08.), u članku 11., stavku 2. riječi 
„Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se sa riječi 
„gradonačelnik“.

Članak 2.

U članku 16., stavku 1. riječi „Gradsko 
poglavarstvo“ brišu se.

U stavku 2. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se sa riječi „gradonačelnik“.

Članak 3.

U članku 20. riječi „Gradskog poglavarstva“ 
zamjenjuju se sa riječi „gradonačelnika“.

Članak 4.

U članku 22. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuju se sa riječi „gradonačelnik“.

Članak 5.

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

Klasa: 061-01/09-01/01
Ur.broj: 2189/01-06-09-1
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 26. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06., 
12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada Virovitice 
na 32. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. 
godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o mjesnoj 

samoupravi
Članak 1.

U Odluci mjesnoj samoupravi („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 11/03. i 3/06.), u 
članku 3., stavku 3. riječi: „Gradskog poglavarstva“ 
zamjenjuju se sa riječi: „gradonačelnik“.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: „Gradskom 
poglavarstvu“ zamjenjuje se sa riječi 
„gradonačelniku“.

U stavku 2. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se sa riječi: „gradonačelnik“.

Članak 3.

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

Članak 4.

U članku 13., u stavku 1. riječi: „Gradsko 
poglavarstvo“ zamjenjuje se sa riječi: 
„gradonačelnik“.

U stavku 2. riječi „Gradsko poglavarstvo“ 
zamjenjuje se sa riječi: „gradonačelnik“.

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 19. svibnja 2009. 
godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Virovitice“.

Klasa: 026-01/09-01/02
Ur.broj: 2189/01-06-09-1
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 32. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2009. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju 

Prometne jedinice mladeži
Grada Virovitice

I

U Odluci o osnivanju Prometne jedinice 
mladeži Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 1/05.), u točci III, stavka 
2. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se 
sa riječi: „gradonačelnik“.

II

Ova Odluka stupa na snagu 19. svibnja 
2009. godine, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 210-01/09-01/01
Ur.broj: 2189/01-06-09-1
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju odredbi čl. 12. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 
178/04), članka 8., st. 5.  Odluke o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
koncesije u Gradu Virovitici („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice” br. 15/05) i članka  26. Statuta 
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Grada Virovitice ("Službeni vjesnik Grada 
Virovitice br. 1/06, 12/07. I 4/08.), Gradsko 
vijeće Grada Virovitice na 32. sjednici održanoj 
dana 03. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih
poslova za zapadnu zonu grada

I

Za obavljanje dimnjačarskih poslova za 
zapadnu zonu  grada Virovitice dodjeljuje se 
koncesija dimnjačarskom obrtu “DIM”, M. 
Gupca 68, Virovitica.

II

Koncesija za obavljanje poslova iz 
prethodnog članka daje se na period od pet (5) 
godina, a počinje teći potpisom Ugovora.

III

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 
6.000,00 kuna, a koncesionar ju je dužan plaćati 
mjesečno i to u dvanaest jednakih rata s iznosom 
rate od 500,00 kuna.

IV

Koncesionar je dužan izvršene usluge naplatiti 
sukladno važećem cjeniku dimnjačarskih 
usluga.

V

Koncesionar je u obavljanju dimnjačarskih 
poslova obvezan pridržavati se Odluke o 
dimnjačarskoj službi („Službeni vjesnik“ br. 
6/04 i 10/05).

VI

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
za potpisivanje Ugovora o dodjeli koncesije iz 
članka I. ove Odluke.

VII

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

Klasa: 363-02/08-01/36
Ur. br. 2189/01-03/6-08-5
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 26. 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 1/06., 12/07., i 4/08.) 
Gradsko vijeće Grada Virovitice  na 32. sjednici 
održanoj dana  03. ožujka 2009. godine, donijelo 
je 

O D L U K U
o ukidanju Odluke o povjeravanju 
komunalnih poslova higijeničarske 
službe za potrebe grada Virovitice

Članak 1.

Ukida se Odluka o povjeravanju komunalnih 
poslova higijeničarske službe za potrebe grada 
Virovitice, Klasa: 363-02/08-01/08 od 24. rujna 
2008. godine.

Članak 2.

Zadužuje se Upravni odjel za komunalne 
poslove i graditeljstvo Grada Virovitice da 
provede novi postupak povjeravanja predmetne 
komunalne djelatnosti u skladu s Odlukom 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju  pisanog ugovora u Gradu 
Virovitici.

Obrazloženje
Provedenim natječajnim postupkom za 
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izbor osobe za obavljanje komunalnih poslova 
higijeničarske službe za potrebe grada Virovitice 
- tijekom kojeg je iz dostavljene dokumentacije 
razvidno da je tvrtka Kravaršćan d.o.o. 
registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti 
i za čije obavljanje prema priloženoj izjavi 
posjeduje sve potrebne preduvjete - te Odlukom 
Gradskog vijeća Virovitice Klasa: 363-02/08-
01/08 od 24. rujna 2008. godine, veterinarska 
ambulanta Kravaršćan d.o.o. iz Brezika, 
izabrana je za obavljanje komunalnih poslova 
higijeničarske službe. Istoj je dostavljena 
predmetna Odluka čiji je primitak potvrđen 
ovjerenom povratnicom.  

Člankom 56. točka 2. Zakona o zaštiti 
životinja (“Narodne novine“ broj 135/06.) 
propisano je da: „Sklonište za životinje ne 
može početi obavljati djelatnost bez rješenja o 
udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno 
tijelo“. Slijedom navedenog, prije potpisivanja 
ugovora o obavljanju higijeničarske službe, 
tvrtki Kravaršćan d.o.o. upućen je poziv za 
dostavu preslike navedenog rješenja čime bi se 
ostvarili uvjeti za početak rada skloništa.

Kako pozvana stranka nije u razumnom roku 
dostavila traženu ispravu, temeljem članka 167. 
st. 1. i 3. Zakona o općem upravnom  postupku 
(„Narodne novine“ broj 53/91.) ocijenjeno je 
da tvrtka Kravaršćan ne ispunjava uvjete za 
obavljanje higijeničarske službe te je slijedom 
navedenog donesena predmetna Odluka.

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 dostave ove Odluke. 

Tužba se predaje izravno sudu ili preporukom 
putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik kod 
redovnog suda.

Klasa: 363-02/08-01/08
Ur.broj: 2189/01-06-09-15
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 95. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.) i 
članka 26. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ broj 1/06., 12/07. i 
4/08.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 32. 
sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. godine, 
donosi

PRAVILNIK
O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA
U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA 

VIROVITICE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji 
ocjenjivanja službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Virovitice, te način 
provedbe ocjenjivanja.

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 
SLUŽBENIKA

Članak 2.

Kriteriji za ocjenjivanje službenika u 
upravnim tijelima Grada Virovitice jesu:
1. Stručnost, kreativnost i samoinicijativnost 

u obavljanju poslova,



SLUŽBENI VJESNIK br. 23. ožujka 2009. Strana 15

sukladno propisima i pravilima struke
e) nije kreativan – nije samostalan u 

obavljanju poslova 

1.3.  samoinicijativnost
a) naročitu   samoinicijativnost   –   u   

obavljanju   poslova   potpuno   je   
samostalan   i  samoinicijativan,  pomoć  
i  savjet  traži  samo  u  slučaju  naročite  
kompleksnosti problema,

b) samoinicijativnost – u obavljanju poslova 
uglavnom je samostalan i samoinicijativan, 
pomoć i savjet traži samo u slučaju 
kompleksnosti problema,

c) zadovoljavajuća samoinicijativnost 
– u obavljanju poslova povremeno je 
samostalan, povremeno traži pomoć i 
savjet u rješavanju svakodnevnih zadataka

d) nedovoljnu   samoinicijativnost   -   
u   obavljanju   poslova   rijetko   je   
samostalan   i  samoinicijativan, često mu 
treba objašnjavati obveze i pomagati u 
radu, pomoć i savjet traži često

e) nije samoinicijativan – u obavljanju 
poslova nije samostalan i treba stalnu 
pomoć u radu.

Članak 4.

Službenik je poslove obavio u zadanoj 
kvaliteti i opsegu, te se u obavljanju poslova 
pridržavao zadanih rokova, kako slijedi:

2.1. kvaliteta obavljanja poslova
a) naročito kvalitetno – u aktima i ostalim 

materijalima koje je službenik pripremio 
nije trebalo ništa ispravljati niti dodavati, 
na kvalitetu njegova rada s osnova 
stručnosti, pravila struke i službe nije bilo 
prigovora,

b) kvalitetno - u aktima i ostalim 
materijalima koje je službenik pripremio 
rijetko je trebalo izvršiti manje ispravke 
ili dopune, na kvalitetu njegova rada s 
osnova stručnosti, pravila struke i službe 
uglavnom nije bilo prigovora,

c) zadovoljavajuće kvalitetno - u aktima i 
ostalim materijalima koje je službenik 
pripremio rijetko je trebalo izvršiti manje 

2. Kvaliteta i opseg obavljenih poslova, te 
pridržavanje zadanih rokova u obavljanju 
poslova,

3. Poštivanje radnog vremena.

Članak 3.

Službenik je u obavljanju poslova pokazao 
stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, kako 
slijedi:

1.1. stručnost
a) naročitu stručnost – naročito dobro poznaje 

zakone i druge propise, pravila struke i 
službe, stalno se stručno usavršava,

b) stručnost – dobro poznaje zakone i druge 
propise, pravila struke i službe, redovno se 
stručno usavršava,

c) zadovoljavajuću stručnost – 
zadovoljavajuće poznaje zakone i druge 
propise, pravila struke i službe, i dalje se 
stručno usavršava,

d) nedovoljno stručno znanje – nedovoljno 
poznaje zakone i druge propise, pravila 
struke i službe, nedovoljno se stručno 
usavršava

e) nedostatak stručnog znanja – ne poznaje 
zakone i druge propise, pravila struke i 
službe, stručno se ne usavršava.

1.2. kreativnost
a) naročitu kreativnost – samostalno 

pronalazi najbolja rješenja sukladno 
propisima i pravilima struke, predlaže 
rješenja za poboljšanje rada na svom 
radnom mjestu, ustrojstvenoj jedinici ili 
tijelu,

b) kreativnost – često samostalno pronalazi 
najbolja rješenja sukladno propisima i 
pravilima struke, predlaže rješenja za 
poboljšanje rada na svom radnom mjestu, 
ustrojstvenoj jedinici ili tijelu,

c) zadovoljavajuća kreativnost – povremeno 
pronalazi najbolja rješenja sukladno 
propisima i pravilima struke za poboljšanje 
rada na svom radnom mjestu

d) nedovoljnu kreativnost – u obavljanju 
poslova nije samostalan i rijetko pronalazi 
najbolja rješenja za poboljšanje rada 
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d) službenik je samo djelomični dio poslova 
obavio u zadanim rokovima

e) nije obavljao poslove u zadanim rokovima.

Članak 5.

3.   Službenik je u poštivanju radnog vremena 
bio:
a) naročito odgovoran – na vrijeme dolazi na 

posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava 
se nepotrebno iz radnih prostorija,

b) odgovoran – uglavnom na vrijeme dolazi 
na posao i ne izlazi ranije s posla, te se 
ne udaljava se nepotrebno iz radnih 
prostorija,

c) zadovoljavajuće odgovoran – ponekad 
kasni na posao i izlazi ranije s posla, te se 
nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

d) nedovoljno odgovoran – često kasni 
na posao i izlazi ranije s posla, te se 
nepotrebno udaljava iz radnih prostorija

e) neodgovoran – učestalo kasni na posao, 
izlazi ranije s posla, te se nepotrebno 
udaljava iz radnih prostorija.

III. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 
NAMJEŠTENIKA

Članak 6.

Kriteriji za ocjenjivanje namještenika u 
upravnim tijelima Grada Virovitice jesu:
1. Stručnost i samoinicijativnost u obavljanju 

poslova,
2. Kvaliteta  obavljenih poslova, 
3. Poštivanje radnog vremena.

Članak 7.

Namještenik je u obavljanju poslova pokazao 
stručnost i samoinicijativnost u obavljanju 
poslova, kako slijedi:
a) naročitu stručnost –samoinicijativan,  

naročito dobro poznaje pravila rada na 
svom radnom mjestu u okviru svoje 
struke, samostalno pronalazi najbolja 
rješenja sukladno pravilima struke, te je 
potpuno samostalan 

b) stručnost – pretežito samostalno 
obavlja i pronalazi rješenja, te pokazuje 
samostalnost i 

ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova 
rada s osnova stručnosti, pravila struke i 
službe rijetko je bilo prigovora,

d) nedovoljno kvalitetno - u aktima i ostalim 
materijalima koje je službenik pripremio 
često je trebalo vršiti ispravke ili dopune, 
na kvalitetu njegova rada s osnova 
stručnosti, pravila struke i službe često je 
bilo prigovora

e)   nekvalitetno – akti i ostali materijali 
koje je službenik pripremio ne mogu se 
primjenjivati u radu, na kvalitetu njegova 
rada s osnova stručnosti, pravila struke i 
službe stalno ima prigovora

2.2. opseg obavljanja poslova radnog 
mjesta
a) službenik je u cijelosti obavio poslove 

svog radnog mjesta, te je pored toga bez 
prigovora obavio sve poslove po nalogu  
nadređenog službenika koji ne ulaze u 
opis poslova njegovog radnog mjesta, te 
je po potrebi obavljao i poslove odsutnog 
službenika ili nepopunjenog radnog 
mjesta,

b) službenik je obavio poslova svog radnog 
mjesta, te je pored toga po nalogu 
nadređenog službenika obavio i dio poslova 
koje ne ulaze u opis poslova njegovog 
radnog mjesta, te po potrebi i poslove 
odsutnog službenika ili nepopunjenog 
radnog mjesta,

c) službenik je obavio pretežni dio poslova 
svog radnog mjesta

d) službenik je obavio manji dio poslova svog 
radnog mjesta

e) službenik nije obavio poslove svog radnog 
mjesta.

2.3. pridržavanje zadanih rokova
a) službenik je obavio sve poslove svog 

radnog mjesta i poslove po nalogu u 
zadanim 

      rokovima,
b) službenik je pretežni dio poslova svog 

radnog mjesta obavio u zadanim rokovima,
c) službenik je veći dio poslova obavio izvan 

zadanih rokova
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IV. NAČIN PROVEDBE OCJENJIVANJA 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 9.

Rad službenika i namještenika u upravnim 
tijelima Grada Virovitice ocjenjuje se prema 
svim kriterijima iz članaka 3., 4., 5., odnosno  
7., i 8. ovog Pravilnika, zaokruživanjem slovne 
oznake ispred odgovarajuće ocjene za određeni 
kriterij, na obrascu O-1, koji čini sastavni dio 
ovog Pravilnika, a svakoj ocjeni određuje se 
broj bodova, kako slijedi:

a) određuje se 10 bodova,
b) određuje se 8 bodova,
c) određuje se 5 bodova
d) određuje se 2 boda
e) određuje se 1 bod.

Članak 10.

Ocjena službenika dobiva se zbrojem broja 
bodova prema svim kriterijima iz članaka 3., 4. 
i 5. ovog Pravilnika, kako slijedi:
a) „odličan“ – od 61 do 70 bodova - rad 

i učinkovitost službenika je najviše 
kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno 
izvršavanje službe

b) „vrlo dobar“ – od 41 do 60 bodova - rad i 
učinkovitost službenika je naročito dobar i 
osigurava prvorazredno obavljanje službe

c) „dobar“ – od 25 do 40 bodova - rad i 
učinkovitost službenika je prosječne 
kvalitete osiguravajući pouzdano 
obavljanje službe

d) „zadovoljava“ – od 15 do 24 boda -  rad 
i učinkovitost službenika osigurava 
najmanju moguću mjeru prihvatljivih 
standarda kvalitete i preciznosti u 
obavljanju službe

e) „ne zadovoljava“ –  14 i manje bodova 
- rad i učinkovitost službenika  je ispod 
minimuma standarda kvalitete te nije 
dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo 
obavljanje službe.

Članak 11.

Ocjena namještenika dobiva se zbrojem broja 

       samoinicijativnost, poznaje pravila rada 
na svom radnom mjestu u okviru svoje 
struke,

c) zadovoljavajuću stručnost – 
zadovoljavajuće poznaje pravila rada na 
svom radnom mjestu u okviru svoje struke 
i izvršava svoje zadatke, povremeno je 
samoinicijativan

d) nedovoljno stručno znanje – nedovoljno 
poznaje pravila rada na svom radnom 
mjestu u okviru svoje struke.

e) nema stručno znanje – ne poznaje pravila 
rada na svom random mjestu u okviru 
svoje struke

Članak 8.

Kvaliteta obavljenih poslova namještenika 
ocjenjuje se, kako slijedi:
a) naročito kvalitetno – na kvalitetu njegova 

rada s osnova pravila rada i struke nije 
bilo prigovora,

b) kvalitetno – na kvalitetu njegova rada s 
osnova pravila rada i struke uglavnom nije 
bilo prigovora,

c) zadovoljavajuće kvalitetno - na kvalitetu 
njegova rada s osnova pravila rada i struke 
rijetko je bilo prigovora,

d) nedovoljno kvalitetno - na kvalitetu 
njegova rada s osnova pravila rada i struke 
često je bilo prigovora.

e) nekvalitetno- na kvalitetu njegova rada 
s osnova pravila rada i struke učestalo je 
bilo prigovora. 

Na ocjenjivanje opsega obavljenih poslova 
i pridržavanja zadanih rokova u obavljanju 
poslova namještenika, odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe članka 4. točke 2.2 i 2.3. 
ovog Pravilnika, koje se odnose na službenike.

Na ocjenjivanje poštivanja radne dužnosti 
namještenika odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe članka 5. ovog Pravilnika, koje 
se odnose na poštivanje službene dužnosti 
službenika.
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Članak 14.

Čelnik upravnog tijela dužan je s prijedlogom 
ocjene upoznati svakog službenika odnosno 
namještenika na koga se ocjena odnosi, što 
službenik odnosno namještenik potvrđuje 
svojim potpisom na obrascu O-1.

Ako službenik odnosno namještenik odbije 
potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene 
ili zbog njegove odsutnosti takav potpis nije 
moguće osigurati, o tome se sastavlja bilješka 
na obrascu O-1.

Članak 15.

O ocjeni službenika i namještenika, te čelnika 
upravnih tijela donosi se rješenje, te se ocjena 
unosi u njihov osobni očevidnik.

bodova prema svim kriterijima iz članaka 7. i 8. 
ovog Pravilnika, kako slijedi:
a) „odličan“ – od 41 do 50 bodova - rad 

i učinkovitost namještenika je najviše 
kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno 
izvršavanje službe

b) „vrlo dobar“ – od 31 do 40 bodova - rad 
i učinkovitost namještenika je naročito 
dobar i osigurava prvorazredno obavljanje 
službe

c) „dobar“ – od 21 do 30 bodova - rad i 
učinkovitost namještenika je prosječne 
kvalitete osiguravajući pouzdano 
obavljanje službe

d) „zadovoljava“ – od 11 do 20 boda -  rad 
i učinkovitost namještenika osigurava 
najmanju moguću mjeru prihvatljivih 
standarda kvalitete i preciznosti u 
obavljanju službe

e) „ne zadovoljava“ – 10 i manje bodova - 
rad i učinkovitost namještenika je ispod 
minimuma standarda kvalitete te nije 
dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo 
obavljanje službe.

Članak 12.

Službenici i namještenici ocjenjuju se svake 
godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu 
kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici primljeni u službu 
na određeno vrijeme te službenici koji su u 
prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od 
6 mjeseci.

Članak 13.

Službenike i namještenike ocjenjuje čelnik 
upravnog tijela Grada Virovitice (pročelnik, 
tajnik).

Čelnik upravnog tijela dostavlja prijedlog 
ocjene za svakog službenika i namještenika 
Gradonačelniku Grada Virovitice, na obrascu 
O-1 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Rad čelnika upravnih tijela Grada Virovitice 
ocjenjuje se prema svim kriterijima iz članaka 3., 
4.,5. ovog Pravilnika, od strane Gradonačelnika 
Grada Virovitice.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenim vjesniku

Grada Virovitice“.
Klasa: 080-07/09-01/01
Ur.broj: 2189/01-06-09-1
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 
pročišćeni tekst i 82/04) i čl.26. Statuta Grada 
Virovitice ("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 32.  sjednici održanoj  03. ožujka 
2009. godine, donosi 
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IZMJENU  I  DOPUNU  PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU

OPĆE  ODREDBE

I

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.god. ("Službeni vjesnik" 
Grada Virovitice br. 17/07 i 19/08), u točki 2. podtočka 4., mijenja se i glasi:

"
 
 

Red. 
br. OPIS  POSLOVA 

PROCJENA 
TROŠKOVA ZA 
2008. GODINU 

IZVORI  
PRIHODA

4. Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda  
Vodoopskrba 
Adaptacija filter stanice jedna linija 
filtracije 

100.000,00 70.000,00 
30.000,00 

- Namjenska sredstva Virkoma 
- sredstva komunalnog doprinosa - 
takse 

Proširenje NUS-a III faza 345.000,00 345.000,00 - Namjenska sredstva Virkoma 
Izgradnja vodovoda:   
- Dio Vrazove ulice u Virovitici 
- Milanovac – 30. Svibnja (pojačanje) 
- Golo Brdo - odvojak 

45.000,00 45.000,00 - Namjenska sredstva Virkoma 

Izgradnja vodovoda u prigradskom naselju 
Jasenaš 

600.000,00 600.000,00 - Namjenska sredstva Virkoma 

Izrada Elaborata o zaštitnim zonama 
vodocrpilišta Bikana – II faza 

30.000,00 30.000,00 - sredstva komunalnog doprinosa - 
takse 

 Vodoopskrba - U  K  U  P  N  O: 1.120.000,00 1.120.000,00  
Odvodnja 
NUS za sustav odvodnje (Osječka i 
Strossmayerova ulica) 

200.000,00 200.000,00 - Namjenska sredstva Virkoma 

Izgradnja kanalizacije u prigradskom 
naselju Čemernica, Rezovac, te ulicama 
Zagorska i Moslavačka 

632.000,00 600.000,00 
32.000,00 

- Namjenska sredstva Virkoma 
- sredstva komunalnog doprinosa - 
takse 

Izrada projektne dokumentacije za nastavak 
kanalizacije u ulici Sv. Trojstva u 
Milanovcu 

68.000,00 68.000,00 - sredstva komunalnog doprinosa - 
takse 

Izrada rasteretnih kolektora: 
- nastavak kolektora I Bečka ulica  
- spoj kolektora II u ulici M. Kraljevića 

 
300.000,00 
 300.000,00

 
300.000,00 
 300.000,00 

 - sredstva od viška prihoda 
poslovanja 
 - sredstva od viška prihoda 
poslovanja 

Nabava slivničara 200.000,00 200.000,00 - Namjenska sredstva Virkoma 
Izrada projektne dokumentacije za 
kanalizaciju u Rezovačkim Krčevinama 

100.000,00 23.411,00 
 

76.589,00 

  - sredstva od viška prihoda 
poslovanja 
 - sredstva komunalnog doprinosa - 
takse 

Izrada projektne dokumentacije za 
odvodnju oborinskih voda  

40.000,00 40.000,00 - Namjenska sredstva Virkoma 

Izrada projektne dokumentacije uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda Virovitice  

100.000,00 100.000,00 - Namjenska sredstva Virkoma 

 Odvodnja-U  K  U  P  N  O: 1.940.000,00 1.940.000,00  
   U K U P N O: 3.060.000,00 3.060.000,00  

                   " 
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 Na temelju članka 26. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 32. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2009. godine, donosi

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

Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada 

Virovitice u 2008. godini
I

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Virovitice u 2008. godini.

II

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

Klasa: 363-01/08-01/62
Ur.broj: 2189/01-06-09-3
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r

.
Na temelju članka 26. Statuta Grada 

Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 32. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2009. godine, donosi

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

Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2008. godinu

ZAVRŠNE  ODREDBE

III

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se 
u "Službenom vjesniku" Grada Virovitice.

KLASA: 360-01/08-01/88
URBROJ: 2189/01-06-09-2
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 32. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2009. godine, donosi

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

Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2008. 

godini
I

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2008. godini.

II

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

Klasa: 360-01/08-01/88 
Ur.broj: 2189/01-06-09-3
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.
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vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 550-06/09-01/03
Ur.broj: 2189/01-05-09-1
Virovitica,03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 6. Zakona o izboru 
članova predstavničkog tijela jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave (NN br. 
33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05 i 
109/07.) i članka 26. Statuta Grada Virovitice 
(«Službeni vjesnik» Grada Virovitice br. 1/06., 
12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće Grada Virovitice 
na 32. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. 
godine, utvrdilo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Izvješće Mandatnog 
povjerenstva o početku mirovanja mandata 
člana Gradskog vijeća Grada Virovitice Zvonka 
Kožnjaka i početku obnašanja dužnosti vijećnika 
Zdenke Perak s danom 03. ožujka 2009.godine

Klasa: 021-01/09-01/06
Ur.broj: 2189/01-06-09-3
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

I

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. 
godinu.

II

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

Klasa: 320-01/08-01/01
Ur.broj: 2189/01-06-09-4
Virovitica, 03. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

 Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko vijeće grada 
Virovitice na  32. sjednici održanoj dana 03. 
ožujka 2009. godine, donosi

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

provođenju Programa
socijalne skrbi u 2008. godini

I

 Prihvaća se Informacija o provođenju 
Programa socijalne skrbi u 2008. godini.

II

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

Klasa: 550-06/09-01/02
Ur.broj: 2189/01-05-09-1
Virovitica, 19. veljače 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Ivica Kirin, dipl ing.

Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice (“Službeni vjesnik” Grada Virovitice 
br: 1/06.,12/07.,4/08), Gradsko poglavarstvo 
Grada Virovitice na svojoj 134. sjednici održanoj 
23. veljače 2009. godine donosi

O D L U K U 
O UTVRĐIVANJU KRITERIJA 

ZA ODREĐIVANJE PROJEKATA 
UDRUGA OD INTERESA ZA 

GRAD VIROVITICU  I NJIHOVOM 
FINANCIRANJU IZ PRORAČUNA 

GRADA
Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za 
određivanje projekata udruga od interesa za 
Grad Viroviticu i za ostvarivanje prava na 
potporu iz proračuna Grada te način i postupak 
dodjele tih sredstava.

Članak 2.

 Udrugama od interesa za Grad smatraju 
se udruge koje svoj rad temelje na potrebama 
građana prema načelima djelovanja za opće 
dobro te ispunjavaju sljedeće kriterije:
1. da im je područje djelovanja te provedbe 

projekta na području Grada,
2. da ostvaruju projekte kojima se 

zadovoljavaju javne potrebe od interesa za 
Grad,

Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice 
br. 1/06., 12/07. 4/08), Gradsko poglavarstvo 
Grada Virovitice na 133. sjednici održanoj dana  
19. veljače 2009. godine, donosi

O D L U K U
o nastavku provedbe Programa 
međugeneracijske solidarnosti

„Dnevni boravak i pomoć u kući 
starijim osobama“

I

Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti i Grad 
Virovitica nastavljaju provođenje Programa 
međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak 
i pomoć u kući starijim osobama“ u 2009. godini.

Program će se provoditi u razdoblju od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

II

Cilj Programa je postizanje 
većeg obuhvata starijih osoba 
izvaninstitucionalnim i polu-
institucionalnim oblicima skrbi.

III

U svrhu provedbe Programa Ministarstvo 
će osigurati financijska sredstva za provedbu 
Programa iz točke I ove Odluke u ukupnom 
iznosu od  670.500,00 kuna za naknade za rad 
izvoditelja i materijalne rashode na provedbi 
programa. 

Grad Virovitica obvezuje se osigurati 
financijska sredstva u iznosu od 70,000.00 kuna 
za provedbu Programa iz točke I ove Odluke.

IV

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Virovitice za potpisivanje Ugovora o suradnji 
sa Ministarstvom obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti.

V

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
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Članak 5. 

Prijava za financijsku potporu iz Proračuna 
Grada podnosi se na propisanim obrascima.

Prijava mora sadržavati:
-podatke o udruzi
-osnovne podatke o projektu
-opis projekta
-proračun projekta

Članak 6.

Ocjenjivanje prijavljenih projekata provodi 
Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata udruga 
za financijsku potporu iz Proračuna Grada (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje osniva i 
imenuje Gradsko Poglavarstvo.

Povjerenstvo čini predsjednik i četiri člana.

Članak 7.

  Povjerenstvo vrednuje prijedloge projekata 
prema sljedećim kriterijima:
- prijašnje djelovanje (organizacijska 

sposobnost i kompetentnost) i prisustvo 
prijavljene udruge / organizacijskog oblika 
udruge u lokalnoj zajednici 

- društvena opravdanost i svrhovitost 
projekta (potreba okruženja za 
provođenjem projekta)

- učinkovitost projekta u odnosu na traženi 
iznos financijske potpore

- projekt se provodi u partnerstvu 
- članstvo u mrežama i asocijacijama s 

drugim nevladinim organizacijama 
- uključivanje volontera lokalne zajednice u 

provedbi predloženog projekta

Članak 8.

Povjerenstvo je dužno dostaviti Gradskom 
Poglavarstvu prijedlog projekata od interesa 
za Grad Viroviticu i predložiti raspodjelu 
financijskih sredstava. 

3. da ostvaruju humanitarne programe, 
odnosno druge programe koji pridonose 
razvitku i općem napretku Grada, te 
promiču njegov položaj i ugled,
te da djeluju na području:

- Socijalne skrbi/pomoći
- Zdravstvene skrbi/pomoći
- Zaštite i unapređenja prava branitelja 

Domovinskog rata i njihovih obitelji
- Zaštite prirode i okoliša te održivog 

razvoja
- Demokratizacije i razvoja civilnog društva
- Zaštite ljudskih i manjinskih prava i 

ravnopravnosti spolova
- Izdavaštva
- Kulture i kulturno-povijesne baštine
- Stvaralaštva i kulture djece i mladih
- Međunarodne suradnje
- Neprofitnog poduzetništva i socijalnog 

zapošljavanja
- Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja; 

ovisnosti, nasilja
- Prevencije obiteljskog nasilja i zaštite 

žrtava nasilja
- Izvaninstitucionalnog obrazovanja i 

inovacija u obrazovanju

Članak 3.

U proračunu Grada Virovitice osiguravaju se 
sredstva za potporu projektima udruga čija je 
djelatnost od interesa za Grad.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke dodjeljuje 
se temeljem Javnog natječaja kojeg raspisuje 
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada 
Virovitice.

Javni natječaj sadržava kriterije, uvjete i 
rokove prijavljivanja, upute o tome gdje se 
mogu dobiti dodatne informacije i obrasci za 
prijavu projekata, te rok i mjesto objave rezultata 
natječaja.

Javni natječaj objavljuje se u «Virovitičkom 
listu», web stranici Grada i na oglasnoj ploči 
Grada Virovitice.  
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Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice (“Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br: 1/06.,12/07. i 4/08), Gradsko poglavarstvo 
Grada Virovitice na svojoj 134. sjednici održanoj 
dana 23. veljače 2009. godine donosi

R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za ocjenu i odabir 
projekata udruga 

za financijsku potporu iz Proračuna 
Grada 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za ocjenu i odabir 
projekata udruga za financijsku potporu 
iz Proračuna Grada  (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). 

Članak 2.

Povjerenstvo čini predsjednik i četiri člana.

Članak 3.

Član Povjerenstva ne smije ocjenjivati i 
glasovati za projekt udruge u kojoj je član 
upravljačkog i provedbenog tijela.

Članak 4.

U Povjerenstvo iz članka 1. ovoga rješenja 
imenuju se kako slijedi: 
1. Đurđa Aragović, za predsjednika
2. Ivan Horvat, za člana 
3. Marc Šojat, za člana
4. Zdravko Kovačević, za člana
5. Dalibor Per, za člana.

Članak 5.

Zadaća Povjerenstva je: 
- po raspisanom Javnom natječaju za prijavu 

projekata udruga za financijsku potporu iz 
Proračuna Grada, a temeljem Odluke

Članak 9.

 Temeljem prijedloga raspodjele sredstava 
iz članka 8. ove Odluke, Gradsko Poglavarstvo 
donijet će Rješenje o odobravanju financijske 
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2009. 
godinu udrugama čiji su projekti od interesa za 
Grad Viroviticu.

Članak 10.

Zabranjuje se udrugama korištenje sredstava 
potpore koje su dobile iz Proračuna Grada, za 
financiranje prava koja članovi udruge ostvaruju 
po posebnim propisima.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka 
ocjenjuje Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke. 

Članak 11.

Praćenje provedbe odobrenih projekata i 
nadzor nad trošenjem sredstava provodi Upravni 
odjel za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o mjerilima za utvrđivanje udruga 
od interesa za Grad Viroviticu («Službeni 
vjesnik» Grada Virovitice broj: 15/07).

Članak 13.

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

KLASA: 402-08/09-01/06
URBROJ: 2189/01-05-09-1
Virovitica, 23. veljače 2009. godine

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Ivica Kirin, dipl ing.,v.r.
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e energijom na lokalnoj razini, Grad Virovitica 

se pridružuje Projektu „Sustavno gospodarenje 

energijom u gradovima i županijama (SGE) 

u Republici Hrvatskoj“ pri Ministarstvu 

gospodarstva, rada i poduzetništva Republike 

Hrvatske i Programu Ujedinjenih naroda za 

razvoj (UNPD)

II

 Grad Virovitica u svrhu provođenja 

projekta Sustavno gospodarenje energijom u 

gradovima i županijama (SGE) u Republici 

Hrvatskoj“ prihvaća Pismo namjere o suradnji 

na navedenom projektu.

III

Grad Virovitica donosi i javno objavljuje 

Izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti 

okoliša koja je sastavni dio ovog Zaključka.

IV

Za provedbu projekta SGE u Republici 

Hrvatskoj“ imenuje se Damir Marenić.

V

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 

Virovitice za potpisivanje Pismo namjere kojim 

suradnju usuglašavaju UNDP u Hrvatskoj i 

Grad Virovitica na temelju Projekta „Sustavno 

gospodarenje energijom u gradovima i 

županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“.

 o kriterijima za određivanje projekata 
udruga od interesa za Grad Viroviticu i za 
ostvarivanje prava na potporu iz proračuna 
Grada, izvršiti ocjenjivanje projekata 
udruga i utvrditi prijedlog raspodjele 
financijskih sredstava 

- prijedlog raspodjele financijskih sredstava 
dostaviti Gradskom poglavarstvu 

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za potrebe 
Povjerenstva obavlja Upravni odjel za društvene 
djelatnosti Grada Virovitice. 

Članak 7.

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

KLASA: 402-08/09-01/06
URBROJ: 2189/01-05-09-2
U Virovitici, 23. veljače 2009. godine

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06., 12/07. i 4/08.), Gradsko poglavarstvo 
Grada Virovitice na 134. sjednici održanoj dana  
23. veljače 2009. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Pisma namjere o 

suradnji
na projektu „Sustavno gospodarenje 
energijom u gradovima i županijama

 (SGE) u Republici Hrvatskoj“
I

 Radi izvršenja obveza iz Europskog i 
nacionalnog okvira vezanog za gospodarenj
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• upravljanjem troškova za energiju poboljšati 
ekonomsku učinkovitost u objektima;

• kontinuirano raditi na očuvanju okoliša.

KLJUČNI ČIMBENICI USPJEHA:
• Uspostava organizacije s odgovornim 

osobama za energetsku učinkovitost;
• Uspostava sustava mjerenja i nadzora 

potrošnje energije i utjecaja na okoliš;
• Upravljanje troškovima i poslovnom 

učinkovitošću;
• Razvijanje potrebnih poslovnih vještina i 

znanja;
• Redovito praćenje ostvarenja ciljeva i javno 

izvješćivanje;
• Partnerski odnosi uz koordinaciju.

Provedba Politike energetske učinkovitosti i 
zaštite okoliša počinje 2009. godine i aktivno se 
provodi slijedećih 5 godina. 

VI

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

Klasa: 310-01/09-01/01
Ur.broj: 2189/01-05-09-3
Virovitica, 23. veljače 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

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

.
I Z J A V A

O POLITICI ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI 

I ZAŠTITI OKOLIŠA

OPREDJELJENJE:
Strateško je opredjeljenje Grada 
Virovitice postići visoku učinkovitost 
potrošnje energije i zaštite okoliša. 
Zbog toga će Grad Virovitica provoditi 
niz aktivnosti kojima će uspostaviti 
Sustav gospodarenja energijom u 
svim objektima na području Grada 
Virovitice.

CILJ:
Uspostavom Sustava gospodarenja 
energijom i ostalih mjera poboljšanja 
energetske učinkovitosti Grad 
Virovitica želi:
• smanjiti troškove za energiju;
• smanjiti emisije stakleničkih plinova na 

najmanju moguću mjeru;

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je 

pogreška u tekstu Plana javne nabave za 2008. 

godinu objavljenom u „Službenom vjesniku 

Grada Virovitice“ br. 5/08. od 01. travnja 2008. 

godine, te se daje 

ISPRAVAK

PLANA JAVNE NABAVE ZA 2008. 

GODINU

U točci III 1. Ured gradonačelnika, pod 

rednim brojem 2. Plana javne nabave za 2008. 

godinu umjesto teksta pod rednim brojem 2. 

stavlja se novi tekst koji glasi:
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Rd. 
Br.

Predmet 
nabave

Izvor planiranih 
sredstava- broj 
pozicije i naziv 
stavke 

Postupak 
nabave   
(izabrani 
postupak)  

Procijenjena vrijednost 
(ukupna vrijednost 
nabave,sa dodacima,
bez PDVa)

Ostali 
podaci

2. Nabava 
službenih 
vozila

Proračun 
GradaR0515 
– Najam 
automobila

Otvoreni 
postupak

165.000,00

Klasa: 400-02/08-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/1-09-4
Virovitica, 12. veljače 2009.

Tajnik
Mirjana Terlecky, dipl.iur., v.r.



3. ožujka 2009.SLUŽBENI VJESNIK br. 2Strana 28

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

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


