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Na temelju članka 52. Zakona o kazalištima 
(»Narodne novine«, broj 71/06) , članka 26. 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice br. 1/06.),  i članka 18. Statuta 
Virovitičko-podravske županije («Službeni 
glasnik» br. 8/01., 6/06. i 1/07.) Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 17. sjednici, održanoj dana 
29. ožujka 2007. godine, i Skupština Virovitičko-
podravske županije na 14.  sjednici održanoj 
dana 25. travnja 2007. godine,  donosi

ODLUKU
o usklađivanju Odluke o osnivanju 
Kazališta Virovitica sa odredbama 

Zakona o kazalištima

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Kazalište Virovitica osnovano je Odlukom 
Skupštine općine Virovitica («Službeni vjesnik» 
br. 2/92. i 8/92.).

Rješenjem  Ministarstva kulture i prosvjete  
Klasa: 023–03/94–01/118, Urbroj: 532-03–3/1–
94–1 na Županiju Virovitičko-podravsku i Grad 
Viroviticu  prenijeta su osnivačka prava  nad 
Kazalištem Virovitica.

Ovom odlukom usklađuju se opći akti  
Kazališta Virovitica s odredbama Zakona o 
kazalištima  («Narodne novine « br. 71/06.9 sa 
svrhom trajnog obavljanja kazališne  djelatnosti 
, sukladno  odredbama Zakona o kazalištima i 
Zakona o ustanovama.

Članak 2.   

Kazalište Virovitica je javna ustanova koja 
obavlja kazališnu djelatnost.

Kazališna djelatnost obavlja se kao javna 
služba.

II.NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

Naziv ustanove glasi:  KAZALIŠTE 
VIROVITICA.

Sjedište Kazališta Virovitica je u Virovitici, 
Trg Ljudevita Patačića 2.

III.DJELATNOST

Članak 4.

Djelatnost Kazališta Virovitica je :
-  priprema i organizacija te javno izvođenje 

dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih 
i drugih scenskih djela;

- organizacija javnog izvođenja predstava 
gostujućih kazališta i kazališnih družina;

- organizacija javnog izvođenja koncerata 
i glazbeno-scenskih djela, te drugih 
manifestacija od interesa za Grad 
Viroviticu i Virovitičko-podravsku 
županiju.

Uz djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, 
odnosno djelatnosti upisane u sudski registar, 
Kazalište Virovitica može obavljati i druge 
djelatnosti koje služe za obavljanje navedenih 
djelatnosti, ako se one uobičajeno i u manjem 
opsegu obavljaju uz navedene djelatnosti.

IV. OSNIVAČI

Članak 5.

Osnivači Kazališta Virovitica su Grad 
Virovitica i Virovitičko-podravska županija,a 
osnivačka prava  nad Kazalištem Virovitica 
utvrđena su u omjeru 51% Grad Virovitica i  
49% Virovitičko-podravska županija.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 6.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se 
racionalan i djelotvoran rad Kazališta Virovitica 
radi ostvarivanja kazališne djelatnosti.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Kazališta 
Virovitica uredit će se Statutom i posebnim 
aktom.

VI. UPRAVLJANJE

Članak 7.

Kazalištem Virovitica upravlja ravnatelj. 
Ravnatelj organizira i provodi umjetnički 
program, organizira i vodi poslovanje, 
predstavlja i zastupa kazališnu kuću, vodi 
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poslovnu politiku i odgovoran je za zakonitost 
rada.

Zadaće i ovlasti ravnatelja pobliže se utvrđuju 
Statutom.

Ravnatelj može, sukladno statutu, Kazališnom 
vijeću predložiti imenovanje pomoćnika 
ravnatelja.

Članak 8.

 Ravnatelja imenuje i razrješava na prijedlog 
Kazališnog vijeća  Gradsko vijeće Grada 
Virovitice uz prethodnu suglasnost Skupštine 
Virovitičko-podravske županije.

Članak 9.

Ravnatelj Kazališta Virovitica se imenuje na 
temelju javnog natječaja sukladno odredbama 
Zakona o kazalištima, ove odluke i statuta.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja 
ispunjava uvjete određene Statutom Kazališta 
Virovitica.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidat je 
dužan prijavi priložiti četverogodišnji pro gram 
rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski 
plan ostvarivanja predloženog programa.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri 
godine, a istekom mandata može biti ponovno 
imenovan.

Članak 10.

Kazališno vijeće Kazališta Virovitica ima 
sedam članova od kojih tri člana imenuje Gradsko 
vijeće Grada Virovitice, dva člana imenuje 
Skupština Virovitičko-podravske županije, a 
ostale članove iz svojih redova biraju kazališni 
umjetnici sukladno zakonu.

Mandat članova Kazališnog vijeća je četiri 
godine.

Članovi Kazališnog vijeća imaju pravo na 
novčanu naknadu. Visina naknade utvrdit će se 
ugovorom iz članka 17. ove Odluke.

Članak 11.

 Način imenovanja, izbora i razrješenje 
članova Kazališnog vijeća uredit će se Statutom 
Kazališta Virovitica.

Članak 12.

 Kazališno vijeće:
- na prijedlog ravnatelja potvrđuje godišnji 

program rada kazališne kuće, koji mora 
biti sukladan s osnovnim programskim i 
financijskim okvirom.

- prati ostvarivanje programa te njegovo 
financijsko i kadrovsko izvršavanje,

- razmatra i usvaja programska i financijska 
izvješća ravnatelja,

- na prijedlog ravnatelja, donosi statut i 
druge opće akte kazališne kuće,

- obavlja i druge poslove određene zakonom 
i statutom.

VII. SREDSTVA ZA RAD

Članak 13.

Sredstva za rad Kazališta Virovitica 
osiguravaju se iz sljedećih izvora:
- iz proračuna osnivača
- iz drugih proračunskih izvora
- iz prihoda ostvarenih djelatnošću Kazališta 

Virovitica
- iz drugih važećim propisima dopuštenih 

izvora, a posebice iz zaklada, sponzorstva, 
darova i drugih sličnih prihoda.

Kazalište Virovitica može stjecati sredstva 
i obavljanjem djelatnosti koje se povremeno 
obavljaju a koje su u funkciji Kazališta 
Virovitica i pridonose učinkovitosti poslovanja i 
pozitivnom rezultatu Kazališta Virovitica.

Poglavarstvo Grada Virovitice na prijedlog 
Kazališnog vijeća, a  uz suglasnost Poglavarstva 
Virovitičko-podravske županije propisat će 
kriterije i standarde za osiguravanje sredstava 
za rad Kazališta Virovitica.

VIII. DOBIT I POKRIVANJE GUBITKA

Članak 14.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Kazalište 
Virovitica ostvari dobit, upotrijebit će se 
isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti 
Kazališta Virovitica.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Kazalište 
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Virovitica ostvari gubitak, za taj gubitak u 
potpunosti odgovaraju osnivači, koji su dužni 
osigurati njegovo saniranje.

IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 15.

Kazalište Virovitica za svoje obveze 
prema trećima odgovara cjelokupnom svojom 
imovinom.

X. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 16.

Kazalište Virovitica zastupa i predstavlja 
ravnatelj.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Kazalište 
Virovitica samostalno i pojedinačno bez 
ograničenja do iznosa od 100.000,00 kuna, a 
preko te vrijednosti do iznosa od 200.000,00 
kuna uz prethodnu suglasnost Kazališnog vijeća, 
a iznad iznosa od 200.000,00 kuna uz prethodnu 
suglasnost Kazališnog vijeća i osnivača.

Pravni posao kojim se stječu, opterećuju 
ili otuđuju nekretnine u vlasništvu Kazališta 
Virovitica, ravnatelj ne može zaključiti bez 
suglasnosti osnivača, bez obzira na njihovu 
vrijednost.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, 
predsjednik Kazališnog vijeća zastupa Kazalište 
Virovitica u svim poslovima koje Kazalište 
Virovitica sklapa s ravnateljem.

XI. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I 
MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA 
I KAZALIŠTA VIROVITICA

Članak 17.

Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu 
kazališta, te o promjeni naziva i sjedišta, daje 
prethodnu suglasnost na promjenu djelatnosti 
kazališne kuće, donosi odluke o statusnim 
promjenama i prestanku kazališta, te druge 
odluke u okviru zakonskih ovlaštenja osnivača.

Pri donošenju odluka koje se tiču osnivanja, 
statusnih promjena i prestanka djelovanja 
Kazališta Virovitica, osnivač je vezan odlukama 
nadležnog ministarstva i drugih državnih tijela, 

donijetih u okviru njihovih nadležnosti.
Kazalište je dužno:

- obavljati kazališnu djelatnost za koju je 
osnovano,

- izvješćivati osnivača o radu i poslovanju na 
način i u rokovima u skladu sa zakonom,

- izvršavati obveze sukladno zakonu, 
provedbenim propisima, svojim općim 
aktima i odlukama osnivača.
Međusobna prava i obveze prema Kazalištu 

Virovitica osnivači ustanove uredit će  
ugovorom.

Odluku o zaključenju ugovora iz stavka 3. 
ovog članka donijet će poglavarstva osnivača 
u roku od 90 dana od dana donošenja ove 
Odluke.

XII. STATUS POSTOJEĆEG RAVNATELJA

Članak 18.

Ravnatelj Kazališta Virovitica nastavlja 
obavljati svoje poslove i zadaće do imenovanja 
ravnatelja po odredbama ove odluke i Statuta 
Kazališta Virovitica.

XIII. AKTI KAZALIŠTA VIROVITICA

Članak 19.

Akti Kazališta Virovitica su Statut i drugi 
opći akti.

Kazališno vijeće donijet će na prijedlog 
ravnatelja Statut Kazališta Virovitica najkasnije 
u roku od 30 dana od dana imenovanja članova 
Kazališnog vijeća.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Kazališno vijeće dužno je raspisati natječaj 
za imenovanje ravnatelja Kazališta Virovitica 
najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja 
Statuta Kazališta Virovitica i utvrđivanja 
osnovnog programskog i financijskog okvira 
za sljedeće četverogodišnje razdoblje od strane 
Poglavarstva Grada Virovitice, a uz suglasnost 
Poglavarstva Virovitičko-podravske županije.
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Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu  danom objave 
u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“ i 
„Službenom glasniku Virovitičko-podravske 
županije“.

Klasa: 612-03/07-01/06
Ur.broj: 2189/1-01-07-2
Virovitica, 25. travnja 2007,

SKUPŠTINA
VIROVITIČKO-PODRAVSKE

ŽUPANIJE

Predsjednik
Boris Hlavati, v.r.

Klasa: 612-03/07-01/05
Ur.broj: 2189/01-06-07-1
Virovitica, 29. ožujka 2007.

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.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 17. sjednici 
održanoj dana 29. ožujka 2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju tri člana u Kazališno 

vijeće Kazališta Virovitica

I

U Kazališno vijeće Kazališta Virovitica 
imenuju se:

1. Josip Strmečki
2. Mihaela Kulej
3. Đurđa Aragović.

II

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

Klasa: 612-03/07-01/05
Ur.broj: 2189/01-06-07-2
Virovitica, 29. ožujka 2007.

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.), 
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 56. 
sjednici održanoj dana 30. ožujka 2007. godine, 
donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o korištenju 

prostorija i inventara u domovima 
mjesnih odbora

I

U Odluci o korištenju prostorija i inventara 
u domovima mjesnih odbora („Službeni vjesnik 
Grada Virovitica“ br. 1/05. i 15/05.), u članku 6. 
dodaje se  stavak 2. koji glasi:

„Vijeća mjesnih odbora dužna su jednom 
tjedno u trajanju od 3 sata osigurati svakoj 
udruzi sa 

  područja mjesnog odbora korištenje mjesnog 
doma bez naknade, temeljem zahtjeva udruge.“
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II

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

Klasa: 372-01/07-01/09
Ur.broj: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 30. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka   37. Statuta Grada 
Virovitice (Službeni vjesnik grada Virovitice br. 
1/06.) Gradsko poglavarstvo  Grada Virovitice 
na 56. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2007. 
donosi

ODLUKU
o odobravanju isplate jednokratne 

pomoći
I

Odobrava se isplata jednokratne pomoći 
povodom uskršnjih blagdana:

- od 200,00 kuna svim umirovljenicima sa 
područja Grada Virovitice koji imaju 
mirovinu manju od 500,00 kuna

- od 100,00 kuna  svim umirovljenicima 
sa područja Grada Virovitice koji imaju 
mirovinu od 500,01 od 1.000,00 kuna

- 200,00 kuna svim korisnicima pomoći za 
uzdržavanje sa područja Grada Virovitice 
kojima je pravo utvrđeno  rješenjem Centra 
za socijalnu skrb Virovitica.

II

Isplata jednokratne pomoći vršit će se u 
periodu od 3. travnja 2007. do 13. travnja  2007. 
do 14 sati. 

III

Sredstva  iz točke I. ove Odluke  isplatit će 
se iz Proračuna Grada Virovitice sa pozicije 
Program socijalne skrbi.

IV

Ova Odluka objavit će se u Službenom  
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa: 551-06/07-01/01
Urbroj: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 30. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, 
br. 1/06) Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice 
na 56. sjednici održanoj  30. ožujka 2007. godine 
donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Pregovaračkog 

odbora za sklapanje Kolektivnog 
ugovora za zaposlene u ustanovama 

kulture Grada Virovitice

I.

 Grad Virovitica prihvaća inicijativu za 
sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u 
ustanovama kulture Grada Virovitice.

II.

U Pregovarački odbor za sklapanje 
Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama 
kulture Grada Virovitice imenuju se:

1. Mirjana Terlecky, voditelj
2. Zvonimir Šimić, član
3. Đurđa Aragović, član
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4. Miran Hajoš, član
5. Ivan Zelenbrz, član

III.

Ova Odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa:  110-01/07-01/03
Urbroj: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 30. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik,
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske 
o prihvaćanju Godišnjeg plana zapošljavanja za 
2007. godinu i članka 37. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 1/06.), 
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 56. 
sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine, 
donosi 

PROGRAM JAVNIH RADOVA
za područje grada Virovitice za 2007. 

godinu
I

Grad Virovitica kroz realizaciju javnih radova 
na svom području ostvaruje dva cilja:
- smanjenje nezaposlenosti
- obavljanje društveno korisnih radova 

na održavanju kanala, javnih površina, 
sportskih objekata (igrališta) te objekata u 
vlasništvu Grada Virovitice.

II

Programom javnih radova predviđa se 
obavljanje slijedećih poslova:

1. Košnja i uređenje javnih površina, 
sportskih i dječjih igrališta u mjesnim 
odborima:

- uređenje terena, košnja trave, uređenje 
živice, čišćenje granja, uređenje okoliša

- uređenje parkirališta, autobusnih stajališta, 
sadnja novog drveća, sječa šiblja

- održavanje groblja
- održavanje parkova po mjesnim odborima, 

te okoliša oko mjesnih domova

 Za obavljanje poslova potrebno je 230 
radnih dana.

2. Krčenje kanala i linija od samoniklog 
raslinja te košnja zapuštenih površina:

- održavanje cestovne kanalske mreže na 
području grada posebno uz ceste

- krčenje kanala od šiblja 
- sječa stabala motornom pilom 
- kombinirano košenje kanala ručno i strojno 

od trave i dr. sa spaljivanjem pokošenog 
materijala

- rasadnik u ulici K. Š. Đalskog
- uređenje okoliša i igrališta u naseljima 

Grada Virovitice pristupnu cestu, uređenje 
kanala, košnja)

- kanal u Milanovcu (ulica Sv. Trojstva)
- košnja i čišćenje gradilišta u vlasništvu 

Grada 

 Za obavljanje poslova potrebno je 290 
dana.

3. Košnja šest dječjih i sportskih igrališta 
u mjesnim odborima na području grada 
Virovitice

 Za obavljanje poslova potrebno je 100 
dana.

4. Uređenje javnih zelenih površina nakon 
uređenja kolnika i Nogostupa u ulicama P. 
Berislavića, A. Mihaovića, T. Ujevićca i 
naselju Čemernica

 Za obavljanje poslova potrebno je 70 
dana.
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5. Izmjena i popravak uništene vertikalne 
signalizacije 

 Za obavljanje poslova potrebno je 10 
dana.

Naprijed navedeni radovi obavljat će se prema 
prioritetu radi bolje učinkovitosti i kvalitetnijeg 
izvršavanja istih, a prema planu kojeg će izraditi 
Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalne 
poslove

Navedeni poslovi obavljat će se u periodu od 
sedam mjeseci. 

III

Sredstva za provođenje ovog Programa 
osigurava Hrvatski Zavod za zapošljavanje u 
iznosu od 50% ili 1.084,40 kuna bruto mjesečne 
subvencije određen prema osnovici od 2.169,65 
kuna za jednu osobu i troškove prijevoza u visini 
250,00 kuna, a Grad Virovitica preostalih 50% 
iznosa bruto plaće u iznosu od 1.085,25 kuna 
prema osnovici od 2.169,65 kuna i doprinose na 
bruto plaću u iznosu od  375,35 kuna. 

IV

Za potrebe izvršenja Programa javnih radova 
za period od sedam mjeseci, Grad Virovitica 
zaposlit će 10 osoba za koje sukladno točki 
III ovog Programa ima osigurana sredstva u 
Proračunu Grada Virovitice.

V

Grad Virovitica osigurat će potrebna sredstva 
za rad, gorivo i ostale potrepštine, s tim da će 
u osiguranju sredstava za rad potrebnu pomoć 
pružiti i trgovačko društvo Flora VTC d.o.o.  

VI

Ovaj Program stupa na snagu danom 
donošenja objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Grada Virovitice.

Klasa: 363-01/07-01/24
Ur.broj: 2189/01-07/1-07-1
Virovitica, 30. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik:
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ br. 76/93.) i članka 37. Statuta 
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br 1/06.), Gradsko poglavarstvo 
Grada Virovitice na  57. sjednici održanoj dana  
24. travnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti 
zapovjednika Javne ustanove 

Vatrogasne postrojbe Virovitica

I

Anto Tutić iz Virovitice imenuje se vršiteljem 
dužnosti zapovjednika Javne ustanove 
Vatrogasne postrojbe Virovitica s danom  24. 
travnja  2007. godine.

II

Anto Tutić obavljat će dužnost iz točke I. ove 
Odluke do imenovanja zapovjednika na temelju 
ponovljenog natječaja, ali najduže do godine 
dana.
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III

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

Klasa: 080-01/07-01/01
Ur.broj: 2189/01-05-07-2
Virovitica, 24. travnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, 
br. 1/06) Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice 
na 57. sjednici održanoj 24. travnja 2007. godine 
donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti 

na Odluku o izmjeni Statuta Javne 
ustanove Vatrogasne postrojbe 

Virovitica

I

Daje se prethodna suglasnost na Odluku 
o izmjeni Statuta Javne ustanove Vatrogasne 
postrojbe Virovitica utvrđenu na sjednici 
Upravnog vijeća od 17. travnja 2007.  

II

Ova Zaključak objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa: 214-01/07-01/02
Urbroj: 2189/01-05-07-2
Virovitica, 24. travnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO 
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Virovitice 
(Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 1/06) 
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na  
57. sjednici održanoj 24. travnja 2007. godine 
donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana 
upravnog vijeća Javne ustanove 
Vatrogasne postrojbe Virovitica

I

Tunjica Petrašević razrješuje se dužnosti člana 
upravnog vijeća Javne ustanove Vatrogasne 
postrojbe Virovitica.

II

Miljenko Sabo imenuje se za člana upravnog 
vijeća Javne ustanove Vatrogasne postrojbe 
Virovitica.

III

Ova odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa: 022-01/07-01/08
Ur.broj: 2189/01-05-07-2
Virovitica, 24. travnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o javnoj 
nabavi (Narodne novine, br. 117/01) i članka 
37. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik 
Grada Virovitice, br. 1/06) Gradsko poglavarstvo 
Grada Virovitice na 57.  sjednici održanoj 24. 
travnja 2007. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA 
NABAVE ZA 2007. GODINU

I

U Planu nabave za 2007. godinu (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice, br. 1/07.), u točci III 
podtočka B.redni brojevi 2; 5; 6; 20 a), b), c); 
23; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37 
mijenja se i glasi:˝

2.
Izmjena prostorno planske dokumentacije 
GUP-a grada 
Virovitice 

55.000,00

5.
Izmjena prostorno planske dokumentacije 
DPU-a Športsko rekreacijskog centra 
Vegeška u Virovitici

75.000,00

6. Rekonstrukcija puta u Sv.Đurađu – Prilaz 
prema školi   24.000,00

20. Uklanjanje građevina:
             a)   Uklanjanje stambenog objekta u  
                   Ulici N. Tesle 4 24.400,00

             b)   Uklanjanje stambenog objekta u  
                   Ulici N. Tesle 3 20.000,00

             c)   Uklanjanje skladišta u Vukovarskoj  
                   ulici 15.000,00

23. Izgradnja kružnog toka, dijela ceste i  
parkirališta u Rusanovoj ulici 430.000,00

24. Izgradnja dijela ceste i parkirališta na  
Trgu Josipa bana Jelačića 50.000,00

25. Rekonstrukcija ceste u Ulici L. Matačića 38.000,00
26. Rekonstrukcija ceste u Ulici M. Kraljevića 263.000,00

29. Rekonstrukcija ceste u Milanovcu 
30.svibnja – I odvojak 66.000,00

30. Rekonstrukcija ceste u Milanovcu 
Vinogradski put – II odvojak 24.000,00

31. Rekonstrukcija ceste u Milanovcu 
Sv.Trojstva – odvojak 46.000,00

32. Rekonstrukcija puta Rez.Vinogradi –  III 
odvojak 98.000,00

33. Rekonstrukcija ceste Rezovačke Krčevine 
– Ulica Stipe Markovića 126.000,00

34. Rekonstrukcija ceste u Čemernici 
– Kardinala Kuharića 207.000,00

36. Rekonstrukcija puta u Sv.Đurađu – Put Sv. 
Jurja 243.000,00

37. Uređenje parkirališta kod mjesnog doma 
Podgorje  80.000,00

˝
 U istoj točci iza rednog broja 37. dodaju se 

novi brojevi koji glase: ˝

38. Izrada taložnica u Mlinskoj ulici u  
Sv. Đurađu 21.500,00

39. Uređenje dijela spojne ceste na lokaciji Trg 
dr. F. Tuđmana – I. Gundulića 10.000,00

40. Uređenje poslovnog prostora na lokaciji S. 
Radića 21 24.400,00

˝

II 

U točci III podtočka C. iza rednog broja 8. 
dodaju se novi brojevi koji glase:

„  

9. Palača Pejačević – rekonstrukcija zgrade 900.000,00 kn
10. Palača Pejačević - interpolacija 100.000,00 kn

III

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

KLASA: 400-01/07-01/01
URBROJ:  2189/01-05-07-3
Virovitica, 24. travnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Temeljem članka 4. Odluke o davanju 
odobrenja za uporabu naziva Grada Virovitice 
(¨Službeni vjesnik¨Grada Virovitice br.1/05) i 
članka 37. Statuta Grada Virovitice (¨Službeni 
vjesnik¨Grada Virovitice br.1/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Virovitice na 57. sjednici 
održanoj dana 24. travnja 2007.g. donosi

ODLUKU
o odobrenju uporabe naziva Grada 
Virovitica Udruzi udovica hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata 
Republike Hrvatske

I.

Odobrava se Udruzi udovica hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata Republike 
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Hrvatske sa sjedištem u Virovitici, Matije 
Gupca 5, uporaba riječi ¨Virovitica¨ u nazivu 
navedene udruge, a koja Udruga je osnovana 
radi organiziranog okupljanja, zastupanja 
i pomoći obiteljima poginulih hrvatskih 
branitelja Domovinskog rata- djeci, udovicama 
i starateljima djece poginulih branitelja, na 
načelima solidarnog ostvarivanja prava koja 
im pripadaju i to u svezi pomoći u rješavanju 
socijalnog statusa  navedenih obitelji u pogledu 
materijalne, promidžbene, humanitarne, kulturne 
i informativne djelatnosti.

II.

Utvrđuje se naziv Udruge iz prethodne točke 
ove Odluke kao: Udruga udovica hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata Republike 
Hrvatske -Virovitica.

III.

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata Republike Hrvatske tj. njeni 
članovi dužni su tijekom svojega djelovanja 
rabiti riječi ¨Virovitica¨ u obliku i sadržaju 
utvrđenom točkom II. ove Odluke na način koji 
ne šteti ugledu i dostojanstvu Grada Virovitice.

III.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljati 
će Ured gradonačelnika Grada Virovitice.

IV.

Ova Odluka objaviti će se u ¨Službenom 
vjesniku¨ Grada Virovitice.

Klasa:947-01/07-01/08
Urbroj:2189/01-05-07-2
Virovitica, 24. travnja 2007.g.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik 
Zvonko Kožnjak, v.r.

Temeljem članka 4. Odluke o davanju 
odobrenja za uporabu naziva Grada Virovitice 
(¨Službeni vjesnik¨Grada Virovitice br.1/05) i 
članka 37. Statuta Grada Virovitice (¨Službeni 
vjesnik¨Grada Virovitice br.1/06), Gradsko 
poglavarstvo Grada Virovitice na 57. sjednici 
održanoj dana 24. travnja 2007.g. donosi

ODLUKU
o odobrenju uporabe naziva Grada 

Virovitica Športskom plesnom klubu 
“H-8”

I.

Odobrava se Športskom plesnom klubu  
"H-8" sjedištem u Virovitici, Ulici Nikole 
Tricka 55, uporaba riječi ¨Virovitica¨ u nazivu 
navedene udruge, a koja je osnovana radi 
usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, 
planiranja, organiziranja, razvoja i promicanja 
športskog i društvenog plesa te poticanja i 
pomaganja kreativnih djelatnosti članova, a u 
svezi promoviranja grada Virovitice na području 
športskog i društvenog plesa.

II.

Utvrđuje se naziv udruge iz prethodne 
točke ove Odluke kao: Športsko plesni klub 
"H-8" Virovitica, a skraćeni naziv:  ŠPK  
"H-8" Virovitica. 

III.

Športsko plesni klub "H-8" tj. njegovi članovi 
dužni su tijekom svojega djelovanja rabiti riječi 
"Virovitica" u obliku i sadržaju utvrđenom 
točkom II. ove Odluke na način koji ne šteti 
ugledu i dostojanstvu Grada Virovitice.

III.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljati 
će Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada 
Virovitice.



Strana 12 25. travnja 2007.SLUŽBENI VJESNIK

IV.

Ova Odluka objaviti će se u "Službenom 
vjesniku" Grada Virovitice.

Klasa:947-001/07-01/07
Urbroj:2189/01-05-07-2
Virovitica, 24. travnja 2007.g.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

 Predsjednik 
Zvonko Kožnjak, v.r.

 Na temelju članka 37. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 1/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice 
na 57. sjednici održanoj dana 24. travnja 2007. 
godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana 
Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova

I

Željka Grahovac razrješuje se dužnosti člana 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

II

Renata Bertešić imenuje se za člana 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom 

vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 022-01/07-01/07
Ur.broj: 2189/01-05-06-2
Virovitica,  24. travnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

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

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


