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Na temelju odluke Vlade Republike 
Hrvatske o prihvaćanju Godišnjeg plana 
zapošljavanja za 2006. godinu i članka 
37. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik“ Grada Virovitice br. 1/06.), 
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice 
na 35. sjednici održanoj 04. srpnja 2006. 
godine, donosi je 

PROGRAM JAVNIH RADOVA
za područje grada Virovitice za 2006. 

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
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- košnja, krčenja samoniklog raslinja i 

uređenje prostora oko palače Pejačević
Za obavljanje poslova potrebno je 115 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
- MO Korija uređenje okoliša aerodroma 

(razastiranje agregata za parkiralište,  
pristupnu cestu, uređenje kanala, košnja)

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

Grada
Za obavljanje poslova potrebno je 145 dana.

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

Za obavljanje poslova potrebno je 35 dana.

4. Uređenje javnih zelenih površina nakon 
uređenja kolnika i nogostupa u ulici M. Gupca, 
J. J. Strossmayera i S. Radića  

 Za obavljanje poslova potrebno je 20 
dana.

5. Izmjena i popravak uništene vertikalne 
signalizacije 

Za obavljanje poslova potrebno je 5 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 tri mjeseca. 

III

Sredstva za provođenje ovog Programa 
osigurava Hrvatski Zavod za zapošljavanje u 
iznosu od 50% ili 1.040,37 kuna bruto mjesečne 
subvencije određen prema osnovici od 2.080,75 
kuna za jednu osobu i troškove prijevoza u visini 
210,00 kuna, a Grad Virovitica preostalih 50% 
iznosa bruto plaće u iznosu od 1.040,38 kuna 
prema osnovici od 2.080,75 kuna i doprinose 
na bruto plaću u iznosu od 359,97 kuna. 

IV

Za potrebe izvršenja Programa javnih 
radova  Grad Virovitica će za period od tri 
mjeseca zaposliti 5 osoba i sukladno točki III 
ovog Programa osigurati sredstva u iznosu od 
21.005,25 kuna.

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: 363-01/06-01/69
Ur.broj: 2189/01-07-01-06-1
Virovitica, 04. srpnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik:
Zvonko Kožnjak, v.r.
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Na temelju čl. 37. Statuta Grada Virovitice 
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 1/06.) 
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 35. 
sjednici održanoj dana 4. srpnja 2006. godine, 
donosi

O D L U K U
o povjeravanju organizacije Dana 

grada Turističkoj zajednici 
Grada Virovitice

I

Turističkoj zajednici Grada Virovitice 
povjerava se organizacija Dana Grada Virovitice 
sukladno Programu utvrđenom od strane Grada 
Virovitice.

II

Sredstva u proračunu Grada Virovitice 
osigurana  za obilježavanje Dana grada uplatit 
će se na žiro-račun Turističke zajednice Grada 
Virovitice sukcesivno sukladno realizaciji 
Programa iz točke I. ove Odluke.

III

Ova Odluka objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa: 022-01/06-01/05
Urbroj:2189/01-05-06-1
Virovitica, 4. srpnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNIK
Zvonko Kožnjak, v.r.

 

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“br.76/93,29/97) i članka 
37. Statuta Grada Virovitice (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 1/06 ),Gradsko 

poglavarstvo Grada Virovitice na 36. sjednici 
održanoj dana 31.srpnja 2006.g. donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti Kazalištu 

Virovitica za zaključivanje Ugovora 
za nabavu svjetlosne i tonske opreme

I

Daje se suglasnost Kazalištu Virovitica za 
zaključivanje Ugovora za nabavu svjetlosne i 
tonske opreme za potrebe Kazališta s tvrtkom 
SALI TRADE, Mutilska 46, Pula u iznosu od 
180.198,88 kn.

II

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke 
osigurana su u proračunu Ministarstva kulture.

III

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

Klasa: 612-03/06-01/06
Ur.broj: 2189/01-05-06-2
Virovitica, 31. srpnja 2006.g.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 11. Odluke o mjesnoj 
samoupravi („Službeni vjesnik“ Grada 
Virovitice br. 7/06.- pročišćeni tekst) i članka 
37. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik“ Grada Virovitice br. 1/06.), Gradsko 
poglavarstvo Grada Virovitice na 37. sjednici 
održanoj dana 05. rujna 2006. godine, donosi
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O D L U K U
o visini sredstava za vijeća mjesnih 

odbora za 2006. godinu

I

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava 
kojima raspolaže vijeće mjesnog odbora na 
području Grada Virovitice.

II

Sredstva iz članka 1. ove odluke u iznosu od 
65.000,00 kuna koriste se kako slijedi:

Mjesni odbor
Naknada 
za mjesne 

odbore

Reprezent-
acija

Golo Brdo 2.400,00 2.900,00
Jasenaš 2.400,00 2.900,00
Korija 2.400,00 2.900,00
Milanovac 2.400,00 2.900,00
Čemernica 2.400,00 2.900,00
Podgorje 2.400,00 2.900,00
Rezovac 2.400,00 2.900,00
Rezovačke Krčevine 2.400,00 2.900,00
Sveti Đurađ 2.400,00 2.900,00
Taborište 2.400,00 2.900,00
J.J. Strossmayera 1.500,00 1.500,00
Matije Gupca 1.500,00 1.500,00
Stjepan Radić 1.500,00 1.500,00
Zbora narodne garde 1.500,00 1.500,00
UKUPNO: 30.000,00 35.000,00

III

Vijeće mjesnog odbora posebnom odlukom 
utvrđuje iznos, svrhu i korisnika sredstava iz 
članka 2. ove Odluke. 

Odluku iz stavka 1. ovog članka i zahtjev 
za isplatu sredstava Vijeće mjesnog odbora 
dostavlja nadležnom tijelu.

IV

Vijeća mjesnih odbora prilikom korištenja 
sredstava iz prethodnog članka za određene 
namjene, dužna su surađivati sa stručnim 
službama Grada, te se obvezno pridržavati 

postojećih zakonskih propisa i odluka Gradskog 
vijeća i Poglavarstva.

V

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba 
za financije.

Stručni nadzor nad korištenjem sredstava 
iz članka 2. ove odluke i zakonitosti provedbe 
povjerava se upravnim odjelima nadležnim 
za realizaciju programa rada vijeća mjesnih 
odbora za prioritetno održavanje komunalne 
infrastrukture i ostalih potreba građana na 
području mjesnih odbora.

VI

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

Klasa: 400-01/06-01/36
Ur.broj: 2189/01-05-06-1
Virovitica, 05. rujna 2006.

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 36. 
sjednici održanoj 05. rujna 2006. g., donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama pravilnika o 
unutarnjem redu upravnog odjela za 

prostorno uređenje
i komunalne djelatnosti

I
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U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog 

odjela za prostorno uređenje i komunalne 
djelatnosti («Službeni vjesnik Grada Virovitice«, 
br. 7/03., 10/03., 5/05., 11/05. i 6/06.), u članicu 
12. dodaje se novi redni broj 5. koji glasi:

«Red.broj: 5
Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti
KOMUNALNI REDAR
- VŠS građevinskog, geotehničkog, 

poljoprivrednog ili pravnog usmjerenja 
položen

-  državni stručni ispit

OPIS POSLOVA
- obavlja poslove komunalnog redarstva u 

skladu sa zakonom i drugim propisima
- izrađuje godišnje planove rada
- preventivno djeluje u cilju otklanjanja i 

ublažavanja devastiranja javnih površina
- obavlja kontrolu korištenja javnih površina 

te kontrolu održavanja čistoće u Gradu
- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika Upravnog odjela

Broj izvršitelja: 1”.

Dosadašnji redni brojevi   5., 6.,7., 8., 9., 10. 
postaju brojevi: 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

II

U članku 12. dodaje se novi redni broj 7. 
koji glasi: 

„Red.broj: 7
Naziv radnog mjesta i stručni uvjeti
STRUČNI SURADNIK ZA 
GRADITELJSTVO I KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO

- VSS građevinskog, geotehničkog ili 
geološkog usmjerenja

- položen državni stručni ispit

OPIS POSLOVA
- priprema tehničke preglede  građevina 

te  dokumentaciju za izdavanje  
uporabnihdozvola složenih građevina

-  vrši kontrolu građenja i održavanja 
stambenih i poslovnih građevina izrađuje

- izvedbene programe i projekte građenja
-  sudjeluje u rješavanju najsloženijih poslova 

iz nadležnosti Upravnog odjela
- obavlja kontrolu tehničke dokumentacije 

za građenje, prati izgradnju objekata
- prati izgradnju na području grada sukladno 

Zakonu,
- izrađuje izvješće o stanju građenja, te 

druga izvješća iz oblasti koje pokriva 
upravni odjel

- sudjeluje u radu stručnih timova
- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika Upravnog odjela
Broj izvršitelja: 1”.

Dosadašnji redni brojevi   7., 8., 9., 10. i 11. 
postaju brojevi: 8., 9., 10., 11. i 12.

III

U članku 12. u red.broju 8. riječi: „Broj 
izvršitelja 2” mijenja se i glasi: „Broj izvršitelja 
1”

IV

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave 
u «Službenom vjesniku» Grada Virovitice.

KLASA: 023-01/06-01/09
URBROJ: 2189/01-05-06-2
Virovitica, 05. rujna 2006.

GRAD VIROVITICA GRADSKO 
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“ br. 76/93,29/97) i članka 37. 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ 
Grada Virovitice br.1/06) Gradsko poglavarstvo 
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Grada Virovitice na 37. sjednici održanoj dana 
05. rujna 2006. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti Kazalištu 

Virovitica za zaključivanje Ugovora 
za izvođenje radova investicijskog 

održavanja

I

Daje se suglasnost Kazalištu Virovitica za 
zaključivanje Ugovora za izvođenje radova 
investicijskog održavanja za potrebe Kazališta 
Virovitica s tvrtkom „ZAVRŠNOGRADNJA“, 
Jakova Gotovca 19, Virovitica u iznosu od 
100.707,95 kn.

II

Sredstva za izvođenje radova investicijskog 
održavanja iz točke I. ove Odluke osigurana su 
u proračunu Ministarstva kulture.

III

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

Klasa: 612-03/06-01/07
Ur.broj: 2189/01-04-02-06-2
Virovitica, 05. rujna 2006.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 37.sjednici 
održanoj dana 5.rujna    2006.g. donosi

ODLUKU
o odobrenju uporabe naziva Grada 

Virovitica Športsko ribolovnom klubu 
¨Virovitica¨Virovitica

I

Odobrava se Športsko ribolovnom klubu 
¨Virovitica¨ Virovitica (skraćeni naziv udruge: 
ŠRK¨Virovitica¨) sa sjedištem u Milanovcu, 
30.svibnja 122, uporaba riječi ¨Virovitica¨ u nazivu 
navedene udruge, a radi razvoja športsko ribolovne 
djelatnosti, organiziranja klupskih natjecanja u 
športskom ribolovu i ekipama Kluba, sudjelovanja 
na službenim i prijateljskim natjecanjima te radi 
doprinosa uređenja i očuvanja ribolovnih voda i 
okoliša.

II

Športsko ribolovni klub tj. njeni članovi 
dužni su tijekom svojega djelovanja rabiti riječi 
¨Virovitica¨ u obliku i sadržaju utvrđenom 
točkom I. 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.

IV

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

Klasa:947-01/06-01/23
Urbroj:2189/01-05-06-2
Virovitica, 5.rujna 2006.g.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VIROVITICE

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

Grafička obrada i tisak: “Grafiti Becker” Virovitica


