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GRADONAČELNIK

1. Plan prijma u službu za 2016. godinu

2. Plan prijma za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu
Virovitici za 2016. godinu

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Pravilnika o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i

načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica

4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Ispravak Cjenika parkirnih karata na
javnim parkiralištima u Gradu Virovitici

5. Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Stožera zaštite i spašavanja Grada
Virovitice

neodređeno vrijeme prikazano je u tablici koja se
nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana. 

Članak 4.

Prema planiranim financijskim sredstvima u
Proračunu Grada Virovitice za 2016. godinu planira
se popunjavanje slobodnog radnog mjesta prema
Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za
komunalne poslove i graditeljstvo kako slijedi:

1. pročelnik Upravnog odjela za komunalne
poslove i graditeljstvo – magistar/ra inženjer/ka
građevinarstva ili arhitekture ili stručni/a
specijalist/ca građevinarstva.

Članak 5.

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

KLASA: 119-01/16-01/02
URBROJ: 2189/01-08-01/4-16-2
U Virovitici 15. siječnja 2016.g.

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

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (¨Narodne
novine¨ broj 86/08 i 61/11) Gradonačelnik Grada
Virovitice, dana 15. siječnja 2016. godine, donio je 

PLAN PRIJMA
U SLUŽBU ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Planom prijma u službu za 2016. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima
Grada Virovitice, potreban broj službenika na
neodređeno vrijeme i naziv radnog mjesta koje se
namjerava popuniti u 2016. godini

Članak 2.

U Gradu Virovitici na dan 01.01.2016.
godine zaposleno je 47 službenika na neodređeno
vrijeme, 1 namještenik na neodređeno vrijeme i 4
službenika na određeno vrijeme.

Članak 3.

Broj sistematiziranih radnih mjesta i stvarno
stanje popunjenosti po upravnim tijelima  na
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Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/08. i 61/11.), te članka 39. Statuta
Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“  broj 7/14.) Gradonačelnik Grada
Virovitice, donosi

PLAN PRIJMA
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U
GRADU VIROVITICI  ZA 2016. GODINU

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 11
polaznika, od čega:

- 2 (dva) polaznika sa završenim preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijem ili
integriranim preddiplomskim i diplomskim
stručnim studijem ili specijalističkim
diplomskim stručnim studijem,

- 1 (jedan) polaznik sa završenim preddiplomskim
sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u
trajanju od najmanje tri godine,

- 8 (osam) polaznika sa stečenom srednjom
stručnom spremom.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira

stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u
kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje
se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i
struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su
u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.    

Plan prijma provodit će se  ako su sredstva za
pokriće troškova  stručnog  osposobljavanja, u
cijelosti  osigurana kod nadležne  službe
zapošljavanja.  

III.

Plana prijma za stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa u Gradu Virovitici za

2016. godinu stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u ¨Službenom vjesniku ¨Grada
Virovitice¨, na web stranici Grada Virovitice
(www.virovitica.hr) i web stranici Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje (www.hzz.hr).

KLASA: 119-01/16-01/02

URBROJ: 2189/01-08-01/2-16-2

Virovitica, 15. siječnja 2016. godine

GRADONAČELNIK

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

NAZIV
UPRAVNOG

TIJELA

NAZIV
RADNOG
MJESTA

BROJ 
OSOBA

STUPANJ
OBRAZOVANJA I

STRUKA

1Viši referent 
za protokol 
i odnose
s javnošću

VŠS stručni/a
prvostupnik/ca javne
uprave ili sveučilišni/a
prvostupnik/ca ili
stručni/a prvostupnik/ca
ekonomije ili tehničkih
znanosti

Upravni odjel
za društvene
djelatnosti

1Viši/a
stručni/a
suradnik/ca 
za pravne
poslove

Magistar/ra struke 
pravnog usmjerenja

Upravni odjel
za komunalne
poslove i
graditeljstvo

UKUPNO

1

1

11

Referent/ica
za komuna-
lno-upravne
poslove

Referent/ica
za komunalne
poslove

Srednja stručna sprema
građevinskog usmjerenja

Srednja stručna sprema
upravnog usmjerenja

Tajništvo 3Referent/ica
za uredsko
poslovanje

Srednja stručna sprema
ekonomskog ili
upravnog usmjerenja

Služba za 
financije

Ured
gradonačelnika

1

3

Viši/a
stručni/a
suradnik/ca 
za proračun

Referent/ica
za gradske
prihode

Magistar/ra struke
ekonomskog usmjerenja

Srednja stručna sprema
ekonomskog usmjerenja

Tablica br. 1
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Na temelju odredbi članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i
107/07) te članka 39. Statuta Grada Virovitice
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br.: 7/14)
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 15. siječnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Pravilnika o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg

vrtića Cvrčak Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica (KLASA: 601-02/16-05/01, URBROJ:
2189-40-2016-02)

II. 

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

KLASA: 601-02/16-01/01
URBROJ: 2189/01-04/1-16-2
Virovitica, 15. siječnja 2016.

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

Na temelju članka 17. Odluke o organizaciji i
naplati parkiranja u Gradu Virovitici („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj: 5/14.) i članka 39.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj: 7/14.) gradonačelnik
Grada Virovitice donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Ispravak

Cjenika parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost tvrtki „Poslovni
park“ d.o.o. iz Virovitice, Trg bana Josipa Jelačića
21/III, na Ispravak Cjenika parkirnih karata na
javnim parkiralištima u Gradu Virovitici, Ur.broj:O-
6457/15.

Članak 2.

Ispravak Cjenika parkirnih karata iz čl.1.ove
odluke sastavni je dio ove odluke.

Članak 3.

Ispravak Cjenika parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:340-01/16-01/03

UR.BROJ:2189/01-03/2-16-3

Virovitica, 01. veljače 2016.

GRADONAČELNIK

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

Na temelju članka 17. Odluke o organizaciji i
naplati parkiranja u Gradu Virovitici (“Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/14.) i prethodne
suglasnosti Gradonačelnika Grada Virovitice,
Poslovni park Virovitica d.o.o., Virovitica, Trg bana
Josipa Jelačića 21/III, kao organizator parkiranja,
donosi

ISPRAVAK
Cjenika parkirnih karata na javnim

parkiralištima u Gradu Virovitici

I.

U Cjeniku parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici, ur. broj: P-4141/15
od 01.09.2015. godine ispravlja se točka IV, te ista
sada glasi:

“Cijena povlaštene cjelodnevne parkirne karte,
kupljene korištenjem usluge GSM operatera iznosi:

za 0. zonu – 24,00 kune
za 1. zonu – 18,00 kuna
za 2. zonu – 9,00  kuna.

Ur.broj: O-6457/15

Poslovni park Virovitica d.o.o.

Direktor

Marijo Klement, ing.građ., v.r.
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Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.) i članka 39.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.)
gradonačelnik Grada Virovitice dana 01. veljače
2016.g., donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju

člana Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Virovitice

I

Temeljem Rješenja o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice
(«Službeni vjesnik» Grada Virovitice br. 10/13.),
Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera
zaštite i spašavanja Grada Virovitice («Službeni
vjesnik» Grada Virovitice br. 11/14.), Rješenja o
razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Grada Virovitice («Službeni vjesnik»
Grada Virovitice br. 1/15.) i Rješenja o razrješenju i

imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Grada Virovitice («Službeni vjesnik» Grada
Virovitice br. 4/15.) razrješuje se dužnosti člana
Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice:

- Alen Bjelica, prof., Hrvatski crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica - za  člana

II

Na dužnost člana Stožera zaštite i spašavanja
Grada Virovitice imenuju se:

- Željka Grahovac, dipl. iur., Hrvatski crveni
križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica - za
člana

III
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom

vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 810-01/15-01/01
UR. BROJ:2189/01-10/3-16-11
Virovitica, 01. veljače 2016. 

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

Službeni vjesnik GradaVirovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.
Grafička obrada i tisak: Grafoprojekt, Virovitica


