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 Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o 
radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika 
trgovine na malo (Narodne novine br. 80/01) i 
članka 37. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06.), Gradsko 
poglavarstvo Grada Virovitice na 54. sjednici 
održanoj dana 14. ožujka 2007. godine, donosi 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o radnom 

vremenu prodavaonica i drugih oblika 
trgovine na malo na području Grada 

Virovitice

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu prodavaonica i 
drugih oblika trgovine na malo na području Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 7/01.), u članku 3. iza riječi „ljekarni“ dodaje 
se zarez i riječ „pekarnica“.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. broj „12.00“ zamjenjuje 
se brojem „13.00“.

Članak 3.

U članku 9. i članku 10. stavak 1. riječ 
„financije“ zamjenjuje se riječi „razvoj“.

Članak 4.

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

Klasa: 330-01/07-01/03
Ur.broj: 2189/01-10-04-07-1
Virovitica, 14. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 01/06.), 
Gradsko Poglavarstvo Grada Virovitice na 54. 
sjednici održanoj dana  14. ožujka 2007. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o podržavanju inicijative za 

otvaranjem Područne škole Pitomača,
 OGŠ „Jan Vlašimsky“  Virovitica 

I

Podržava se inicijativa Osnovne glazbene 
škole „Jan Vlašimsky“ Virovitica za otvaranjem 
Područne škole u Pitomači. 

II

Elaborat o otvaranju Područne škole u 
Pitomači izradit će Osnovna glazbena škola „Jan 
Vlašimsky“ kao i sve predradnje za otvaranje 
iste.

III

Sredstva za rad, materijalne troškove, prostor  
i  školsku opremu Područne škole u Pitomači 
osigurat će Općina Pitomača.

IV

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

Klasa: 602-02/07-01/01
Ur.broj: 2189/01-05-07-2
Virovitica, 14. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka o 

podržavanju inicijative za otvaranjem 

Područne škole Pitomača,

 OGŠ „Jan Vlašimsky“  Virovitica 

Općina Pitomača u ime stanovnika odnosno 

roditelja djece koji su zainteresirani za polaženje 

osnovne muzičke škole ali s obzirom na 

obavezno putovanje prema gradu Virovitici, to 

im je onemogućeno s obzirom da se uglavnom 

radi o djeci u dobi do 10 godina koji bi polazili 

osnovnu muzičku školu, te tako nije moguće 

da sami putuju javnim prijevoznim sredstvom, 

a roditelji s obzirom na radno vrijeme nisu u 

mogućnosti osigurati prijevoz.

Općina Pitomača podnijela zahtjev Osnovnoj 

glazbenoj školi Jan Vlašimsky za otvaranjem 

područne škole u Pitomači. Osnovna glazbena 

škola suglasna je za otvaranje svoje područne 

škole u Pitomači, uz uvjet da se osigura prostor a 

što je Općina Pitomača spremna kao i materijalne 

troškove (struja, voda, grijanje i dr.) investicijsko 

održavanje školskog programa, nabavu školske 

opreme nastavnih sredstava i pomagala, te 

kapitalnu izgradnju školskog prostora, a plaće i 

materijalna prava zaposlenika financirala bi se 

iz sredstava državnog proračuna. 

S obzirom na navedeno, predlaže se 

Gradskom poglavarstvu donošenje Zaključka  o 

podržavanju inicijative za otvaranjem Područne 

škole Pitomača, OGŠ „Jan Vlašimsky“  

Virovitica 

 Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice 
na 54. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2007. 
godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju dodjele nekretnine bez 

naknade

I

Grad Virovitica prihvaća od Osnovne škole 
„Vladimir Nazor“ Virovitica bez naknade u 
vlasništvo nekretninu označenu kao  k.č.br. 
731/4, površine 168 čhv, upisane u zk.ul. br. 
12042 k.o. Virovitica u svrhu obnove Palače 
Pejačević.

II

Sva prava i obveze između Grada Virovitice 
i Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Virovitica 
o darovanju nekretnina iz točke I. ove Odluke 
utvrdit će se Ugovorom.

III

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava 
vlasništva.

IV

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

Klasa: 602-01/07-01/08
Ur.broj: 2189/01-05-07-4
Virovitica, 14. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.
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Obrazloženje
uz prijedlog Odluke

o prihvaćanju dodjele nekretnine bez 
naknade

Grad Virovitica vlasnik je svih nekretnina na 
parceli Palače Pejačević, osim nekretnine k.č.br. 
731/4 površine 168 čhv koja je u vlasništvu 
Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Virovitica. 
Od Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Virovitica 
zatraženo je da prenese navedenu nekretninu 
na Grad Viroviticu radi rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa na parceli na kojoj se nalazi 
Palača Pejačević, a u svrhu dobivanja lokacijske 
dozvole. 

Školski  odbor Osnovne škole „Vladimir 
Nazor“ Virovitica, na sjednici održanoj dana 26. 
veljače 2007. godine donio je Odluku o prijenosu 
navedene nekretnine na Grad Viroviticu, bez 
naknade.

Na temelju  navedenog, predlaže se Gradskom 
poglavarstvu donošenje Odluke o prihvaćanju 
dodjele nekretnine bez naknade. 

Pročelnik
Đurđa Aragović, dipl.pol.
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