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GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o povjeravanju obavljanja javne
usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada

2. Odluka o rasporedu sredstava za
financiranje političkih stranaka koje
imaju člana u Gradskom vijeću Grada
Virovitice u 2016. godini

3. Odluka o dopuni Odluke o zakupu
zemljišta za postavu montažnih
građevina, pokretnih radnji, naprava i
deponija te održavanje skupova

4. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala i
izmjeni Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC
d.o.o.

5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o
usklađivanju JKP Flora VTC sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu

6. Odluka o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica

7. Odluka o pokretanju i provedbi postupka
likvidacije  trgovačkog društva Poslovni
centar Virovitica d.o.o.

8. Odluka o prodaji nekretnina izgrađenih
na čk.br. 177/1 k.o. Antunovac

9. Odluka o dopuni Odluke o izradi
izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Jug 1

10.Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Osnovne škole
Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica

11.Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Osnovne škole
Vladimir Nazor Virovitica

12.Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta
Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica

14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Izmjena Statuta Gradske
knjižnice i čitaonice Virovitica

15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
u općoj uporabi

16. Odluka  o ukidanju Rješenja o
imenovanju članova Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Virovitice

17. Odluka o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i
tehničko-tehnoloških katastrofa i
velikih nesreća za grad Viroviticu

18. Analiza stanja sustava civilne  zaštite za
Grad Viroviticu u 2015. godini 

19. Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite Grada Virovitice sa financijskim
učincima za razdoblje 2016. – 2018.

20. Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite za razdoblje
2016.-2019.

21. Zaključak o prihvaćanju Informacije o
raspolaganju poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Virovitice
za 2014. godinu

22. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2015. godinu i projekcija
za 2016. i 2017. godinu

23. Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

24. Izmjene Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2015. godini 



Članak 4.

Prava i obveze vezano za prikupljanje miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada između komunalne tvrtke „Flora Vtc“ d.o.o. i
općina iz članka 2. Ove Odluke regulirati će se
ugovorima.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:351-02/15-01/09
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., v.r.

Na temelju članka 3. i 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11., 61/11. i 27/13.) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ( „Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, broj: 7/14.), Gradsko
vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U
o rasporedu sredstava za financiranje
političkih stranaka koje imaju člana u

Gradskom vijeću Grada Virovitice 
u 2016. godini
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Na temelju odredbe članka 31. stavak 2. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:94/13.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 20. sjednici održanoj dana, 15. prosinca
2015.g., donosi sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

Trgovačko društvo „Flora Vtc“ d.o.o. iz
Virovitice, Vukovarska cesta 5, obavlja poslove
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradljivog komunalnog otpada. 

Članak 2.

Grad Virovitica 100%-tni je vlasnik komunalne
tvrtke „Flora Vtc“ d.o.o. koja obavlja poslove
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Virovitice.

Članak 3.

Odobrava se komunalnoj tvrtki „Flora Vtc“ d.o.o.
obavljanje poslova prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada i na području Općina kako slijedi; Općine
Lukač, Općine Špišić Bukovica, Općine Gradina i
Općine Suhopolje.

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske i koncesije za ribnjake za
2015. godinu

OSTALO

1. Izjava o izmjeni i dopuni Izjave o
usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu

2. Izjava o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica

25. Izmjena Programa utroška sredstava
spomenička rente za 2015. godinu

26. Izmjena i dopuna Programa gradnje
građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2015. godinu

27. Izmjena Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2015. godinu

28. Izmjena Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu 

29. Izmjena Programa utroška sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa,

95

96

96

97

98

99

99
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Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna GradaVirovitice političkim
stranakama koje imaju člana u Gradskom vijeću
Grada Virovitice u 2016. godini.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Virovitice imaju političke stranke
koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada
Virovitice, te je u tu svrhu u Proračunu Grada
Virovitice za 2016. godinu osigurano 86.000,00
kuna.

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana Gradskog vijeća Grada
Virovitice, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova
u Gradskom vijeću Grada Virovitice u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Za svakog člana Gradskog vijeća Grada
Virovitice za 2016. godinu utvrđuje se iznos od
4.000,00 kuna.

Članak 4.

Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke,
političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom i statutom
političke stranke, odnosno programom rada i
godišnjim financijskim planom.

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu ili članovima Gradskog
vijeća Grada Virovitice nakon konstituiranja
Gradskog vijeća Grada Virovitice prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke, ostaju
političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Virovitice.

U slučaju udruživanja dvaju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno članku 3. ove Odluke, pripadaju političkoj
stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka
koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća
Grada Virovitice podzastupljenog spola, političkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10
% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog
vijeća Grada Virovitice, a određenog u članku 3.  ove
Odluke.

Članak 7.

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun
političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.

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

KLASA: 402-08/15-01/16
URBROJ: 2189/01-07/3-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju odredbe članka 16. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30.
Stauta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2015.g., donosi sljedeću

ODLUKU
o dopuni 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 održavanja skupova („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj: 4/04., 17/07., 2/09., 4/09 i
3/10) iza članka 30 dodaje se novi članak 30a koji
glasi:
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„ Ukoliko zakupoprimac prestane sa obavljanjem
djelatnosti, od dana prestanka obavljanja djelatnosti
ima pravo na smanjen iznos naknade za korištenje
zemljišta, za 50% od ukupnog ugovorenog iznosa do
najduže 6 mjeseci.

Ako zakupoprimac nakon proteka vremenskog
perioda od 6 mjeseci ne započne sa obavljanjem
djelatnosti  dužan je ;
- ili nastaviti zakupni odnos plaćanjem punog

iznosa naknade
- ili ukolniti kiosk sa javne  površine.

Ukoliko se zakupni odnos nastavlja plaćanjem
punog iznosa naknade sa zakupoprimcem će se
ponovno zaključiti dodatak ugovoru. 

Ukoliko se zakupni odnos iz stavka 2 alineje 2 ne
nastavi, ugovor o zakupu se raskida, a zakupoprimac
je dužan ukolniti kisok sa javne površine.

Pravo na korištenje povoljnih uvjeta zakupa
počinje teći od dana prestanka obavljanja djelatnosti
i traje najduže do 6 mjeseci. 

Rok za podnošenje zahtjeva za smanjenje
naknade za korištenje zemljišta za 50% zbog
prestanka obavljanja djelatnosti je 10 dana od dana
prestanka obavljanja djelatnosti.

Odluku o smanjenju visine naknade za korištenje
zemljišta donosi gradonačelnik o čemu se sa
zakupoprimcem zaključuje dodatak ugovoru o
zakupu.

Članak 2.

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

KLASA:363-01/15-01/169
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., v.r.

Na temelju članka 462. i 465.a Zakona o
trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 11/93.,
34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09.,
125/11., 111/12.,  68/13. i 110/15.) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U
o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni

Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću PLIN VTC d.o.o.

Članak 1.

Grad Virovitica većinski je vlasnik trgovačkog
društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica.

Temeljni kapital trgovačkog društva PLIN VTC
d.o.o. upisan je u sudskom registru u iznosu
8.335.800,00 kuna, a sastoji se od šest temeljnih
uloga članova Društva koja iznose:
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog uplaćen u

novcu u iznosu od 20.000,00 (dvadesettisuća)
kuna

- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog uplaćen u
stvarima u iznosu od 5.987.400,00
(petmilijunadevetstoosamdesetsedamtisućačetiri
sto) kuna

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

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

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

- Općina Lukač preuzima temeljni ulog uplaćen u
stvarima u iznosu od 582.100,00
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna.

Članak 2.

Osnivačima trgovačkog društva PLIN VTC 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 3.

Trgovačko društvo PLIN VTC d.o.o. u Izvješću o
poslovanju trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o.



SLUŽBENI VJESNIK br. 1016. prosinca  2015. Strana 5

Virovitica za 2013. godinu i u Izvješću o poslovanju
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o. Virovitica za
2014. godinu iskazalo je gubitak te je uprava imala
obvezu izraditi Plan pokrića gubitaka do 31. prosinca
2015. godine.

Gubitak ostvaren iz prethodnih poslovnih
razdoblja u iznosu od 4.892.900,00 kuna pokriti će
se iz iznosa temeljnog kapitala, Trgovačkog društva
PLIN VTC d.o.o. čime će se ostvariti i adekvatnost
kapitala sukladno Zakonu o financijskom poslovanju
i predstečajnoj nagodbi na način da se provede
pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala
Društva.

Članak 4.

Smanjenje temeljnog kapitala provesti će se
razmjernim sniženjem nominalnih iznosa poslovnog
udjela koji je uplaćen ulaganjem stvari Grada
Virovitice i poslovnih udjela općina koji su uplaćeni
ulaganjem stvari: Suhopolje, Gradina, Špišić
Bukovica i Lukač. 

Prihvaća se Izvješće revizora o
pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala
PLIN VTC d.o.o. Virovitica, od 07. prosinca 2015.
godine, tvrtke REVIZOR – VTC d.o.o. za revizijske
poslove, imenovanog Rješenjem Trgovačkog suda u
Bjelovaru, tako da se temeljni kapital Trgovačkog
društva PLIN VTC Virovitica d.o.o.   smanjuje 
- sa iznosa od 8.335.800,00

(osammilijunatristotinetridesetpettisućaosamstot
ina) kuna, 

- za iznos od 4.892.900,00
(četirimilijunaosamstotinadevedesetdvijetisućed
evetstotina) kuna,

- na iznos od 3.442.900,00
(trimilijunačetiristotinečetrdesetdvijetisućedevet
stotina) kuna. 

Članak 5.

Smanjenje temeljnoga kapitala PLIN VTC d.o.o.
Virovitica provodi se sniženjem nominalnog iznosa
poslovnog udjela uplaćenog u stvarima Grada
Virovitice, tako da se nominalni iznos poslovnog
udjela uplaćenog u stvarima Grada Virovitice
snižava, 
- sa iznosa od 5.987.400,00

(petmilijunadevetstoosamdesetsedamtisućačetiri
sto) kuna 

- za iznos od 3.528.500,00
(trimilijunapetstotinadvadesetosamtisućapetstoti
na) kuna, 

- na iznos od 2.458.900,00
(dvamilijunačetiristotinepedesetosamtisućadevet
stotina) kuna.

Članak 6.

Nakon smanjenja temeljnog kapitala Grad
Virovitica i općine, u temeljnom kapitalu PLIN VTC
d.o.o. Virovitica imaju slijedeće temeljne uloge:
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog uplaćen u

novcu u iznosu od 20.000,00 (dvadesettisuća)
kuna

- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog uplaćen u
stvarima u iznosu od 2.458.900,00
(dvamilijunačetiristotinepedesetosamtisućadevet
stotina) kuna,

- Općina Suhopolje preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna,

- Općina Gradina preuzima temeljni ulog uplaćen
u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna,

- Općina Špišić Bukovica preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna,

- Općina Lukač preuzima temeljni ulog uplaćen u
stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna.

Članak 7.

Trgovačko društvo PLIN VTC d.o.o. Virovitica
dužno je uskladiti odredbe Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC sa
odredbama ove Odluke izradom Izmjene Ugovora o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
PLIN VTC i to na način da se izmjeni članak 8.
Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću PLIN VTC tako da glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 3.442.900,00
(slovima: trimilijunačetiristočetrdesetdvijetisuće-
devetsto) kuna.

Temeljni kapital 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 (dvadesettisuća)
kuna,

- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog uplaćen u
stvarima u iznosu od 2.458.900,00
(dvamil i junačet i r is topedesetosamtisuća
devetsto) kuna,
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- Općina Suhopolje preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća) kuna,

-    Općina Gradina preuzima temeljni ulog uplaćen u
stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća) kuna,

- Općina Špišić Bukovica preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća) kuna,

- Općina Lukač preuzima temeljni ulog uplaćen u
stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća) kuna.“

Tvrtka PLIN VTC d.o.o. obvezna je izraditi
pročišćeni tekst Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC .

Tekst Izmjene Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC prilaže se uz
ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

Članak 8.

Ovlašćuje se Ivica Kirin, dipl.ing. da u ime Grada
Virovitice na Skupštini PLIN VTC d.o.o. Virovitica
potpiše Odluku o smanjenju temeljnog kapitala i
izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću PLIN VTC, kao i druge akte vezane
za izmjenu Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću odnosno o smanjenju
iznosa postojećih poslovnih udjela Grada Virovitice
sukladno ovoj Odluci.

Članak 9.

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

Klasa: 024-01/15-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/1-15-5
Virovitica, 15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. 146/08., 137/09. 125/11.,
111/12.,  68/13. i 110/15.)  i članka 30. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice br. 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na  20. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2015. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju JKP

Flora VTC d.o.o. sa  Zakonom o
komunalnom gospodarstvu

Članak 1.

U Odluci o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04.,  6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07.,
10/09., 5/12.,  13/13. i 5/14. ) članak 3. mijenja se i
glasi:

„Članak 3.
Sjedište Društva je u Virovitici, Vukovarska cesta

5.“.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza točke 69. briše se točka i
dodaju se nove točke od 70. do 83. koje glase:

„
* Pružanje usluga informacijskog društva
* Davanje poduka s područja informatike
* Računovodstveni poslovi
* Izdavačka djelatnosti
* Djelatnost nakladnika
* Distribucija tiska
* Djelatnost javnog informiranja
* Organiziranje audicija, seminara, kongresa, 

priredbi, revija, izložbi koncerata, 
festivala, sajmova

* Prijevoz za vlastite potrebe
* Sportske djelatnosti te zabavne i 

rekreacijske djelatnosti
* Rad sportskih objekata
* Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) 

opreme za rekreaciju i sport
* Djelatnosti putničkih agencija i organizatora 

putovanja (turoperatora).“

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
Ivica Kirin da u ime Grada Virovitice potpiše Izjavu
o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o.
za Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

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

Klasa: 363-01/15-01/158
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst (˝Službeni vjesnik Grada Virovitice˝
br. 7/14.),  Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine,
donosi

O D L U K U
o dopuni Izjave o osnivanju društva s

ograničenom odgovornošću 
Poslovni park Virovitica 

Članak 1.

Odobrava se Poslovnom parku Virovitica d.o.o.
dopuna Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica u dijelu koji
se odnosi na predmet poslovanja Društva.

Članak 2.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 11/14.) u članku 6. iza
točke 48. dodaju se točke 49., 50., 51. i 52. koje
glase:

„
* Distribucija plina
* Opskrba plinom
* Proizvodnja toplinske energije
* Djelatnost građenja, izvođenja priključaka,

mreže, instalacijski radovi i dr.“

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Virovitice
Ivica Kirin za potpisivanje Izjave o izmjeni Izjave o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica.

Članak 4.

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

Klasa: 024-01/15-01/06

Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3

Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12),
članka 30. Statuta grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/14.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj  dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U
o pokretanju i provedbi postupka likvidacije 

trgovačkog društva Poslovni centar
Virovitica d.o.o.

Članak 1.

Prestaje s radom trgovačko društvo Poslovni
centar Virovitica, društvo s ograničenom
odgovornošću za razvoj i ulaganja, OIB:
37374421841, sa sjedištem u Virovitici, Trg kralja
Tomislava 6/II, čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad
Virovitica. Skraćeni naziv trgovačkog društva iz
stavka 1. ovog članka je Poslovni centar Virovitica
d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Trgovačko društvo Poslovni centar Virovitica
d.o.o. upisano je u Registar Trgovačkog suda u
Bjelovaru pod brojem Tt-07/660-2,
MBS:010059583.

Članak 2.

Utvrđuje se, da sa danom donošenja ove Odluke:
- u Društvu nema zaposlenika, te s te osnove nema

nikakvih potraživanja,
- na žiro računu Društva nalaze se novčana sredstva u

iznosu od 179,00 kuna.
- Društvo nema dugotrajne imovine.

Članak 3.

Matija Mustač, razrješuje se dužnosti, vršitelja
dužnosti direktora Društva s danom donošenja
odluke o imenovanju likvidatora Društva.

Članak 4.

Nad Društvom provesti će se postupak
likvidacije. Tvrtka Društva mijenja se i glasi:
Poslovni centar Virovitica, društvo s ograničenom
odgovornošću za razvoj i ulaganja u likvidaciji.

Skraćena tvrtka mijenja se i glasi: Poslovni centar
Virovitica d.o.o. u likvidaciji.

Članak 5.

Postupak likvidacije Društva provest će
likvidator Društva Matija Mustač kojeg je imenovala
Skupština društva.
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Likvidator je obvezan Trgovačkom sudu u
Bjelovaru podnijeti prijavu prestanka Društva.

Osnivač društva podmirit će sve kratkoročne
obveze tekuće godine, te kratkoročne obveze
tijekom likvidacije i troškove postupka likvidacije.

Likvidator je dužan Gradskom vijeću Grada
Virovitice dostaviti izvješće o provedenom postupku
likvidacije sa financijskim izvješćem Društva na
prvoj idućoj sjednici Gradskog vijeća nakon
završetka postupka likvidacije. 

Članak 6.

Tijekom likvidacijskog postupka može se, uz
zakonom propisane uvjete, unovčiti imovina
Društva, te u sklopu tog unovčenja prodati i
nekretnina u vlasništvu istog.

Tijekom likvidacijskog postupka Skupština
Društva može, ako ocijeni da je to shodno svrsi zbog
koje je Društvo bilo osnovano, donijeti odluku o
prekidu likvidacije i nastavljanju Društva, te sve u
svezi s tim zakonom propisane odluke.

Članak 7.

Ovlašćuje se predstavnik Grada Virovitice u
Skupštini trgovačkog društva Poslovni centar
Virovitica Ivica Kirin, dipl. ing., da na Skupštini
trgovačkog društva Poslovni centar Virovitica d.o.o.
donese sve odluke potrebne za provođenje postupka
likvidacije Društva.

Članak 8.

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

KLASA: 024-01/15-01/07      
URBROJ: 2189/01-10/1-15-2
Virovitica,  15. prosinca 2015.                                             

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretnina u vlasništvu grada Virovitice (pročišćeni
tekst) („Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/10.“)
i  članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice br. 5/09.“) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2015. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o prodaji nekretnina izgrađenih na čk.br.

177/1 k.o. Antunovac

I.

Odobrava se prodaja nekretnina i to: dvorište
površine 6.528 m2,  poslovnu zgradu neto
građevinske površine od 594,55 m2, te gospodarsku
zgradu – portirnica neto građevinske površine od
5,90 m2 koje su izgrađene na zemljištu čk.br. 177/1
upisano u zk.ul.br. 976 k.o. Antunovac u iznosu od
1.225.722,00 kuna, a koje će kupac plaćati u 12
jednakih obroka uvećano za eskontnu kamatnu stopu
HNB-a po ispostavljenom računu u navedenoj valuti
trgovačkom društvu CONTORTE d.o.o. iz
Virovitice, Vinkovačka cesta 21, OIB:16495247007,
zastupan po direktoru Hrvoju Vampovcu.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora
o kupoprodaji nekretnina i to: dvorište površine
6.528 m2,  poslovnu zgradu neto građevinske
površine od 594,55 m2, te gospodarsku zgradu –
portirnica neto građevinske površine od 5,90 m2
koje su izgrađene na zemljištu čk.br. 177/1 upisano u
zk.ul.br. 976 k.o. Antunovac trgovačkom društvu
CONTORTE d.o.o. iz Virovitice, Vinkovačka cesta
21, OIB:16495247007, zastupan po direktoru
Hrvoju Vampovcu, sukladno natječajnim uvjetima.

III.

Zapisnik o otvaranju ponuda je sastavni dio ove
Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:944-01/15-01/30
Urbroj:2189/01-10/1-15-7
U Virovitici, 15. prosinca 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka  87. st. 1 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi
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O D L U K U
o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Jug 1

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Jug 1  („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, broj 4/15.), članak 3.
mijenja se i glasi: 

„Razlog donošenja izmjena i dopuna predmetnog
UPU-a  se svodi  na ciljane izmjene i dopune istog
koje bi se sastojale u: manjoj promjeni granica
obuhvata plana, na način da se isti smanjuje, te u
proširenju mogućih dozvoljenih djelatnosti u
obuhvatu plana i to u smislu uvođenja u površinu
plana nove gospodarske namjene oznake I1  uz
postojeću  gospodarsku namjenu I2 i to zbog
usklađivanja s planom šireg područja, odnosno
Generalnim urbanističkim planom Virovitice
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 14/05, 14/07,
1/15), u njegovom tekstualnom i grafičkom dijelu.“

Članak 2.

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

KLASA: 350-03/15-01/11
Urbroj: 2189/01-11/3-15-13
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA 
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka
54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.:
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)  i članka 30. Statuta
Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog

Statuta Osnovne škole 
Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica

I

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2189-16-10-
15-1 od 03. prosinca 2015. godine. 

II.

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

Klasa: 602-01/15-01/18
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članka
30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana   15. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Statuta Osnovne škole 
Vladimir Nazor Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta
Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica Klasa:
602-01/15-02/9, Ur.broj: 2189-17-15-10 od 02.
prosinca 2015.g.

II. 

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

KLASA: 602-01/15-01/16
URBROJ: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.
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Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka
54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.:
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)  i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 20.  sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2015.g., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica, Klasa: 003-05/15-01/09, Ur.broj: 2189-
22-10-15-1 od 03. prosinca 2015.g. 

II. 

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

KLASA: 601-02/15-01/08
URBROJ: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 98. i članka 118. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14),
članka 22. Zakona o umjetničkom obrazovanju
(„Narodne novine“ br.: 130/11) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama

Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama   Statuta
Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica,
KLASA:003-05/15-01/116, URBROJ: 2189-32-04-
15-1 od 01. prosinca 2015. godine

II. 

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

KLASA: 602-01/15-01/17
URBROJ: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oecc., v.r.

Na temelju članka 54.  Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 76/93.), članka 30. Statuta
Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice br. 7/14..), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2015. godine donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Izmjena  Statuta Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica

I

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Izmjena Statuta Gradske knjižnice i čitaonice
Virovitica Klasa: 003-05/15-01/01, Ur.broj: 2189-
51-01-15-3 od 27. studenoga 2015. godine.

II

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

Klasa: 612-04/15-01/03
Ur.broj: 2189/01-04/1-15-3
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 103. st. 1. i st. 2. Zakona o
cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 i 92/14) u vezi sa člankom 30. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
5/09), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine,
donijelo je,

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj

uporabi na zemljištu čk. br. 177/2 parkiralište
Ulica Vukovarska cesta sa 1054m2 upisanom

u zk.ul.br. 977 k.o. Antunovac 

I.

Ukida se status javnog dobra na zemljištu čk. br.
177/2 parkiralište Ulica Vukovarska cesta sa
1054m2, upisanom u zk.ul.br. 977 k.o. Antunovac.

II.

Ova odluka dostaviti će se Upravnom odjelu za
imovinsko-pravne poslove Grada Virovitice, radi
provedbe u zemljišnoj knjizi za k.o. Antunovac.

KLASA:944-01/15-01/32
URBROJ:2189/01-03/4-15-3

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 20., a u svezi s člankom 93. i
100. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće  Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

Odluku 
o ukidanju Rješenja o imenovanju članova

Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Virovitice

I

Ukida se Rješenje o imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/11.). 

II

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

KLASA: 810-01/15-01/08
UR. BROJ:2189/01-10/3-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica:
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine br. 82/15), članka 2.
Pravilnika o metodologiji za izradu procjene
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne
novine br. 30/14 i 67/14) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst (Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 7/14.), Gradsko vijeće  Grada
Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2015. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu

I.

Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih
i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za
grad Viroviticu KLASA:810-01/14-01/07
UR.BROJ:383-15-36 od 20. listopada 2015. godine,
koju je izradio ovlaštena tvrtka „IN konzalting“
d.o.o. iz Slavonskog Broda.

II.

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

KLASA: 810-01/14-01/07
UR.BROJ:2189/01-10/3-15-38
U Virovitici, 15. prosinca 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.



procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod
velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje
volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog
Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
organizira volontere u provođenju određenih mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
provode sljedeće operativne snage sustava civilne
zaštite:

a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od

interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne

zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje

odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite

Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu
civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće  Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE ZA GRAD VIROVITICU 

U 2015. GODINI

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma
i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela:
načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te
načela operativnog djelovanja sustava civilne
zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i
načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
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– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu

prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog
odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga
radi osiguravanja materijalnih, financijskih i
drugih uvjeta za financiranje i opremanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje,
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim
smjernicama i planu razvoja sustava civilne
zaštite

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja
civilne zaštite

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje,
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i
spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša

– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u
postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite
te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze
podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne
zaštite

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u
velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave koordinira djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih
za područje te jedinice u velikim nesrećama i
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera
civilne zaštite. Općinski načelnik, gradonačelnik i
župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova
civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na
dužnost, prema programu osposobljavanja koji
provodi Državna uprava.

ZAKONSKE ODREDBE
• Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine

82/15)
• Pravilnik o metodologiji za izradu procjena

ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 30/14)

• Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja(Narodne novine
67/14)

• Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine
40/08)

• Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 44/08)

• Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (Narodne novine  111/07)

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

U 2015.g. poduzeto je slijedeće:

➢ Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
➢ Donesena je Odluka o određivanju operativnih

snaga zaštite i spašavanje i pravnih osoba i ostalih
subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje

➢ Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći i
izgradnje zečjih nasipa, te je izvršeno
usklađivanje pripadnika sa evidencijom ureda za
obranu,

➢ Donesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i
spašavanja za 2015. g.

➢ Donesen je Plan operativne provedbe programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara u 2015.g. 
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Održana je jedna sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju sustava
zaštite i spašavanja na području grada, te dalo pozitivno mišljenje na nacrt Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za grad
Viroviticu za 2015. godinu, te na nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu.

2.1. Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim
civilne zaštite opće namjene koji broji 66 (šesdesetšest) obveznika.

Određeno je 6 (šest) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite i  6 (šest) članova u
pričuvi.

Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći i izgradnje zečjih nasipa, te je izvršeno
usklađivanje pripadnika sa evidencijom ureda za obranu.

2.2. Povjerenici civilne zaštite

Određeni su povjerenici za 14 (četrnaest) mjesnih odbora sukladno Planu civilne zaštite.

3. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
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3.1. Plan zaštite i spašavanja

Plan zaštite i spašavanja sastoji se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa
zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih
snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i
spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih
materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica
katastrofa i velikih nesreća.

Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i 

narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može
izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplave,
- potresa,
- opasnosti od prirodnih uzroka i ekstremnih vremenskih uvjeta, 
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u

gospodarstvu i u prometu, 
- nuklearne i radiološke nesreće, 
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

3.2. Plan civilne zaštite

Plan civilne zaštite je dio Plana zaštite i spašavanja i sastoji se od ustroja civilne zaštite,
popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere
civilne zaštite:

1. Mjera sklanjanja,
2. Mjera evakuacije,
3. Mjera zbrinjavanja

4. VATROGASTVO

Za razvoj vatrogastva na području grada, Vatrogasnoj zajednici grada Virovitice, sukladno
njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu za 2015. godinu osigurano je
445.700,00 kn. Na području Grada Virovitice djeluje Javna vatrogasna postrojba Virovitica, kao
središnja postrojba sa područjem odgovornosti, te dva dobrovoljna vatrogasna društva – DVD
Virovitica i DVD Korija. 

Materijalno-tehnička oprema

Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN
43/95), čl.5. Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitice, utvrđena planom kao središnja
postrojba sa područjem odgovornosti, posjeduje  sva potrebna vatrogasna vozila i opremu. 
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7. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD
INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU GRADA VIROVITICE

6.1. Operativne snage zaštite i spašavanja 

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Virovitice,
2. Postrojba civilne zaštite Grada Virovitice
3. Javna vatrogasna postrojba Virovitica,
4. DVD Virovitica,
5. Gradsko društvo Crvenog Križa Virovitica
6. Veterinarska stanica Virovitica

6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na
području Grada Virovitice

1. Ceste d.d. Bjelovar, Cestarija Virovitica, Bilogorska BB, Virovitica
2. Flora VTC d.o.o.,Vukovarska 5, Virovitica
3. Plin VTC do.o.,Trg bana Josipa Jelačića 21/II, Virovitica
4. Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica
5. Poslovni park Virovitica d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 21/II, Virovitica
6. Informativni centar Virovitica d.o.o., Ferde Rusana 1/9, Virovitica
7. Gradski radio Virovitica d.o.o., Trg Franje Tuđmana 6, Virovitica
8. Prajo & Co d.o.o. E. Šlomovića 12, Virovitica
9. Hidrovig d.o.o., Vinkovačka cesta BB, Virovitica
10. Domogradnja d.o.o., Sajmište 4, Virovitica
11. Brana d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, Virovitica
12. Romić promet d.o.o. Matije Gupca 231, Virovitica
13. Autoprijevoz Minauf d.o.o. , Rezovac, Novi Rezovac 94A, Virovitica
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ZAKLJUČAK

Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja zadovoljavajuće. 

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su
smotriranja i popuna Tima civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i
spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer zaštite i spašavanja aktivno je
uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja. 

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga
zaštite i spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna
financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća.

KLASA: 810-01/15-01/11
URBROJ:2189/01-10/3-15-2
VIROVITICA, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

14. Čazmatrans Nova d.o.o., PJ Virovitica, Trg fra Bonifacija Gerbera 8, Virovitica
15. Konzum d.d., M. Čavića 1/a, Zagreb
16. Ina BP, Stjepana Radića 96, Virovitica
17. INA BP, Strossmayerova bb, Virovitica
18. Hotel Šulentić, Milanovac, 30. Svibnja 100, Virovitica
19. Opća bolnica Virovitica, Lj. Gaja 21, Virovitica
20. Zavod za javno zdravstvo ''Sveti Rok'' Virovitičko podravske županije, 

Lj. Gaja 21, Virovitica
21. Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, Virovitica
22. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj.Gaja 21, Virovitica
23. Hrvatske vode, VGI županijski kanal Virovitica, Antuna Mihanovića 29, Virovitica
24. Županijska uprava za ceste Virovitičko- podravske županije, Matije Gupca 53, Virovitica
25. HEP ODP d.o.o., DP Elektra Virovitica, Antuna Mihanovića 42, Virovitica
26. Centar za socijalnu skrb Virovitica, Vladimira Nazora 2, Virovitica
27. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu – područni ured Virovitica, 

I. G. Kovačića 13, Virovitica
28. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Orahovica, Trg Sv. Florijana 2, Orahovica
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće  Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE GRADA VIROVITICE

SA FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
RAZDOBLJE 2016. -2018.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) definirano je
da godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite sadrži
financijske učinke za trogodišnje razdoblje, stoga se
ovaj Godišnji plan obuhvaća financijske pokazatelje
od 2016. do 2018.godine 

Godišnjim planom razvoja civilne zaštite
obuhvaćene su mjere i aktivnosti (preventivne,
planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze
sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava
civilne zaštite. Osnov izrade Plana je način
povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa te zaštite i spašavanja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih,
tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Djelovanje sustava civilne zaštite Grad Virovitica
provoditi će preventivnim i planskim aktivnostima u
razvoju i jačanju spremnosti sudionika i operativnih
snaga sustava civilne zaštite, a što se postiže
donošenjem godišnjih planova te predviđanjem
odnosno njihovom projekcijom u narednim
godinama.

Izrada Godišnjeg plana temeljena je na općim
načelima i to načelu humanosti i zabrane
diskriminacije te načelu operativnog djelovanja
sustava civilne zaštite koje uključuje načelo
supsidijarnosti, solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.

Grad Virovitica će tijekom iduće godine, poslove
iz svog samoupravnog djelokruga, organizirati i
planirati sagledavajući da isti doprinose razvoju,
učinkovitom funkcioniranju sustava civilne zaštite te
njezinom financiranju.

U planskom razdoblju Grad će jačati i
nadopunjavati spremnost postojećih operativnih
snaga sustava civilne zaštite na svojem području
sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako se postojećim
operativnim snagama ne bude moglo odgovoriti na
posljedice utvrđene procjenom rizika, osnovati će
dodatne postrojbe civilne zaštite.

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih
nesreća i katastrofa Grad će organizirati
sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i
posebnih propisa. U slučaju velike nesreće 

Stožer civilne zaštite Grada Virovitice organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite primjenjujući odredbe
Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa.                                                              

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na
području Grada Virovitice provode sljedeće
operativne snage sustava civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe

spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Gradsko vijeće grada Virovitice, na prijedlog
Gradonačelnika, izvršavati će sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja Proračuna Grada Virovitice

razmatrati će i usvojiti godišnju analizu stanja i
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– osigurati financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/15-01/10
URBROJ:2189/01-10/3-15-2
VIROVITICA, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15) i članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće  Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2015. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA VIROVITICE ZA RAZDOBLJE 2016. – 2019.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
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Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela:
načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te
načela operativnog djelovanja sustava civilne
zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i
načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod
velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje
volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog
Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
organizira volontere u provođenju određenih mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
provode sljedeće operativne snage sustava civilne
zaštite:

a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od

interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne

zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje

odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu

prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog
odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga
radi osiguravanja materijalnih, financijskih i
drugih uvjeta za financiranje i opremanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje,
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim
smjernicama i planu razvoja sustava civilne
zaštite

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja
civilne zaštite

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje,
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i
spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša

– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u
postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite
te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze
podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne
zaštite

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u
velikim nesrećama i katastrofama.
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Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave koordinira djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih
za područje te jedinice u velikim nesrećama i
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera
civilne zaštite.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni
su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite
u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema
programu osposobljavanja koji provodi Državna
uprava.

1.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE 

Cilj  je definiranje snaga i materijalno tehničkih
sredstava kojima gradonačelnik raspolaže u slučaju
pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i
nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije
djelovanja sustava.

Sudionici civilne zaštite na području grada su:

a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
e) udruge
f) postrojbe civilne zaštite

- Tim civilne zaštite opće namjene
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

a) stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.

Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne)
samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i
imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove
stožera od predstavnika operativnih snaga sustava

civilne zaštite, upravnih tijela jedinice i područne
(regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od
osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice
područne (regionalne) samouprave.

Radom stožera civilne zaštite jedinice područne
(regionalne) samouprave rukovodi načelnik stožera,
a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje
preuzima izvršno tijelo jedinice područne
(regionalne) samouprave.

Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i
drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i
ustanova tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta,
radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za
zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša.

b) Operativne snage vatrogastva

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne
postrojbe i druge operativne snage vatrogastva
određene posebnim propisima kojima se uređuje
područje vatrogastva.

Operativne snage vatrogastva temeljna su
operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u
sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama
posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja
civilne zaštite jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Državnim planom
djelovanja civilne zaštite.

c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju
obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim
propisima kojima se uređuje područje djelovanja
Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na
temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama
ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne
zaštite.

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja

Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja su temeljna operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i
izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno
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posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja,
ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

e) Udruge

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke
djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke
djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za
provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima
nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi
civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno
odredbama ovog Zakona i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i
navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave ili državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u
aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave međusobne odnose s
udrugama reguliraju sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite,
uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva
(donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.

f) Postrojba civilne zaštite

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika,
osnovana postrojba civilne zaštite opće namjene i slijedećem sastavu:
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g) Povjerenici civilne zaštite

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih
građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i
manja naselja.

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u
sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika,
određeni su povjerenici i njihovi zamjenici za 14
mjesnih odbora.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i

uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera
osobne i uzajamne zaštite

– daju obavijesti građanima o pravodobnom
poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne
zaštite

– sudjeluju u organiziranju i provođenju
evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih
mjera civilne zaštite

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika
ranjivih skupina

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima
za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima
obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

h) Koordinator na lokaciji

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu
situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s
nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno
specifičnostima izvanrednog događaja, određuje
načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih
snaga sustava civilne zaštite.

i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih
nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama
izvršnih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave određene od interesa za
sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim
planovima izraditi plan o načinu organiziranja
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa
i njihovih općih akata.

Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti
utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja,
velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez
odgode obavijestiti nadležni centar 112.

Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu
načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i načelnika
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te
sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim
resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.

Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih
osoba u situacijama iz stavka 6. ovog članka
podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i državnog
proračuna Republike Hrvatske.

Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela
omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni
u operativne snage sustava civilne zaštite
sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.

2.  PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA
CIVILNE ZAŠTITE

2/1   Sklanjanje

Na području grada Virovitice u vlasništvu grada
nalazi se jedno sklonište osnovne zaštite. 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu :

- uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa
stanovišta prostornog planiranja, uređenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je
neophodno i mjere civilne zaštite postaviti
integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju,

- naložiti da osiguraju građenja skloništa sukladno
Planom urbanističkih mjera zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti i
propišu kriterije za gradnju skloništa na svom
području,

- naložiti pravnim osobama koje imaju u
vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje
sredstava za tekuće održavanje skloništa,
tehničku kontrolu i investicijsko održavanje
skloništa.
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2/2  Uzbunjivanje

Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i
razmjerima ugroze  u nadležnosti je Državne uprave
za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Virovitica,
koji postupa sukladno Pravilniku o uzbunjivanju
stanovništva. Iako  gradovi nemaju obveze u
razvijanju ovog sustava, potrebno je osigurati
informiranost o stanju sustava za uzbunjivanje na
području grada. 

Slijedom rečenog, DUZS Područni ured
Virovitica bi trebao kontinuirano izvještavati o
stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na
način da njihovo izvješće postane sastavni dio
Izvješća o stanju civilne zaštite na području grada.

Informiranost podrazumijeva analizu sustava na
način da se:

- utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na
cijelom području grada, 

- kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u
funkciji ili je u stanju koji ne omogućava
pravovremeno upozoravanje stanovništva, 

- obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u
narednom periodu.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane,
stadioni i sl.) dužni su: 
- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav

uzbunjivanja građana, 
- povezati sustav sa županijskim centrom 112. 

3.  ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon  o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i
78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša  i
Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i
usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u
skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i
kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje
gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih,
organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite
okoliša. 

Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća
koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“
44/14), utvrđena je obveza izvještavanja
gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje,
skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i
skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša
Republike Hrvatske formirati će  registar rizičnih i
potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit

vidljivi gospodarski subjekti na prostoru grada koji
proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze  ili
skupljanja opasnih tvari.

4.  PLANSKI DOKUMENTI 

Zakon o sustavu civilne zaštite („NN“ br. 82/15) i
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova civilne zaštite („NN“ 30/14 i
67/14) utvrdio je jedinicama lokalne i područne
samouprave izradu planskih dokumenata, sa ciljem
usklađenog djelovanja raspoloživih resursa  u
odgovoru na velike nesreće i katastrofe.

Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i
potrebu da se prije svega vlastitim snagama i
sredstvima zaštiti stanovništvo i sva materijalna
dobra na prostoru grada potrebno je:

- Izraditi procjenu rizika od velikih nesreća 
- Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite 

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA
PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga
ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama
različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki
traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati,
što ponekad može imati kobne posljedice. 

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i
smanjenja štete potrebno je konstantno educirati
stanovništvo na slijedeći način: 
- provođenje informiranja građana putem

sredstava javnog informiranja ,
- provođenje informiranja građana kroz rad

mjesnih odbora i drugih institucija, 
- prema postojećem kalendar obilježavanje svih

datuma od značaja za zaštitu i spašavanje ,
- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite, 
- uvrštavanjem na web stranicu grada informacije

o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje
građana o načinu ponašanja u kriznim
situacijama, kao i sve ostale informacije koje će
doprinijeti osjećaju sigurnosti građana  u
funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne
zaštite.

6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE 

Suradnja na polju civilne zaštite  ima za cilj
razmjenu  iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste
razine. 
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U tom smislu potrebno je u promatranom
razdoblju:

- uspostaviti kontakte  sa Virovitičko-Podravskom
županijom,  budući da se sustav civilne zaštite u
kriznim situacijama, među ostalima, temelji na
načelu solidarnosti u pružanju  pomoći, 

- uspostaviti pograničnu suradnju u području
civilne zaštite sa susjednim 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE 

Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno
je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito
djelovanje sustava civilne zaštite. 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja
sustava civilne zaštite. U Proračun je potrebno
ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne
zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu
civilne zaštite i odredbe posebnih propisa: 

Slijedom rečenog potrebno je osigurati
financijska sredstva za:
- stožer civilne zaštite
- postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe

Zakona o vatrogastvu,
- postrojbu civilne zaštite (opremanje i

smotriranje),
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i

spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti, 

- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem
temeljem posebnih propisa na području (Crveni
križ ,Gorska služba spašavanja) 

- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
- unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija,

intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
- naknade mobiliziranim pripadnicima timova

civilne zaštite,
- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi

provođenja mjera civilne zaštite.

8.  ZAKLJUČAK

Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u
mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i
ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i
uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost
svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj
učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju
financijskih sredstava iz proračuna.

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i
rokovima izvršavanja  očekuje se da će grad
Virovitica na kraju planiranog razdoblja imati :

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih
dokumenata,

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih
dokumenata Službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje
redovne djelatnosti,

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih
dokumenata jedinica lokalne samouprave,

- formirane postrojbe civilne zaštite,
- djelomično popunjene postrojbe materijalno-

tehničkim sredstvima,
- educirane sve strukture upravljanja i

zapovijedanja i izvršenja.
- educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
- višu razinu informiranosti građana o sustavu

civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u
sustav.
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KLASA:810-03/15-01/01
URBROJ:2189/01-10/3-15-2
VIROVITICA, 15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice -
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br.7/14,) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2015. godine, donosi,

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacija o raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada

Virovitice u 2014. godini

I.

Prihvaća se Informacija o raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Virovitice u 2014.
godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Virovitice".

KLASA:320-02/15-01/31
URBROJ:2189/01-10/2-15-3
U Virovitici, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09.,
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.,153/13. 147/14. i 36/15.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015.  godine, donosi 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I 
UREĐAJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  ZA  2015.  GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu ("Službeni vjesnik"
Grada Virovitice br. 13/14. i 5/15.) članak 2. mijenja se i glasi: 

"Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:
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Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u ̈ Službenom vjesniku¨Grada Virovitice.

KLASA: 361-01/14-01/28
URBROJ: 2189/01-03/14-15-6
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj 15. prosinca 2015.
godine, donosi 

IZMJENE PROGRAMA  ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  
GRADA  VIROVITICE  U  2015.  GODINI

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini (˝Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, br. 13/14 i 5/15.) članak 1. mijenja se i glasi: 

Ovim programom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Virovitice za komunalne djelatnosti:

- Održavanje i čistoća ulica, trgova i zelenih površina,
- Ostali radovi na održavanju i čistoći ulica, trgova i zelenih površina,
- Ostali komunalni poslovi,
- Montaža i demontaža dekorativne rasvjete,      
- Održavanje gradskog bazena,
- Zimska služba,
- Održavanje prometnih površina,
- Električna energija za javnu rasvjetu,
- Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete, 
- Održavanje prometne i druge signalizacije,
- Održavanje dječjih i športskih igrališta,
- Održavanje kanala za oborinsku odvodnju,

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora

financiranja
Ukupno predviđena sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini iznose

10.212.650,00 kuna

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
„Pregled aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture s planiranim iznosima i izvorom

sredstava predočen je u slijedećim tablicama:
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Članak 3.

Ova Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
objavit će se u ̋ Službenom vjesniku˝ Grada Virovitice.

KLASA: 363-01/14-01/121
URBROJ: 2189/01-03/4-14-6
Virovitica, 15. prosinca  2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 114.a. i 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne
novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10), članka 11. Odluke o visini spomeničke rente
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 4/04, 18/09 i 13/10), i članka 30. Statuta Grada Virovitice
– pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14), Gradsko vijeće Grada Virovitice
na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi 

IZMJENU PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 13/14) članak 2.  mijenja se i glasi:

„Prihod od spomeničke rente planiran je u  iznosu od 250.000,00 kn, a utrošiti će se kako
slijedi“ :

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA: 612-13/14-01/11
URBROJ: 2189/01-03/5-15-4
Virovitica,   15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  ("Narodne novine"broj:
94/13) i članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2015.  godine, donosi 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  GRADNJE GRAĐEVINA ZA 
GOSPODARENJEM KOMUNALNIM OTPADOM  ZA  2015.  GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" broj: 5/15)  članak 2. mijenja se i glasi: 

"Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u ̈ Službenom vjesniku¨Grada Virovitice.

KLASA: 351-01/14-01/27
URBROJ: 2189/01-03/14-15-6
Virovitica,  15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama ("Narodne novine" 140/05., 82/06.,
129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice
na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi 

IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 13/04. i  5/15.) članak 3. mijenja se i glasi:

"Prihod od šumskog doprinosa planiran je u Proračunu Grada Virovitice za 2015. godinu u
ukupnom iznosu 520.000,00 kn, a utrošit će se kako slijedi:



SLUŽBENI VJESNIK br. 1016. prosinca  2015. Strana 97

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna programa objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA:321-01/14-01/02
URBROJ:2189/01-03/14-15-6 
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" broj: 86/12 i 143/13) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi 

IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U

PROSTORU ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2015.  godinu ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 13/14) članak 2. mijenja se i glasi:

"Prihod od sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planiran
je u Proračunu Grada Virovitice za 2015. godinu u ukupnom iznosu 357.000,00 kn, a utrošit će se
kako slijedi:
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Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA: 363-05/14-03/02
URBROJ: 2189/01-03/14-15-4
Virovitica,  15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake („Narodne novine“ br. 45/09.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 7/14-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

IZMJENE
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I KONCESIJE ZA RIBNJAKE  ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015.
godine, ("Službeni vjesnik Grada Virovitice br.13/14), članak 2. mijenja se i glasi":

"Predviđena sredstva u iznosu od 690.000,00 kuna, utrošite će se kako slijedi": 

Članak 2.

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

KLASA:320-02/15-01/30
URBROJ:2189/01-10/2-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.
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Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ br. 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. 146/08., 137/09., 111/12.), i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 7/14.),
Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin donosi

I Z J A V U
o izmjeni i dopuni Izjave o usklađenju JKP

Flora VTC d.o.o. sa  Zakonom
o komunalnom gospodarstvu

Članak 1.

U Izjavi o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04.,  6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07.,
10/09., 5/12.,  11/12., 13/13. i 5/14.) članak 3.
mijenja se i glasi:

„Članak 3.
Sjedište Društva je u Virovitici, Vukovarska cesta

5.“.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza točke 69. briše se točka i
dodaju se nove točke od 70. do 83. koje glase:

„
* Pružanje usluga informacijskog društva
* Davanje poduka s područja informatike
* Računovodstveni poslovi
* Izdavačka djelatnosti
* Djelatnost nakladnika
* Distribucija tiska
* Djelatnost javnog informiranja
* Organiziranje audicija, seminara, kongresa,

priredbi, revija, izložbi koncerata, festivala,
sajmova

* Prijevoz za vlastite potrebe
* Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske

djelatnosti
* Rad sportskih objekata
* Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)

opreme za rekreaciju i sport
* Djelatnosti putničkih agencija i organizatora

putovanja (turoperatora).“

Članak 3. 

Ova Izjava sastavljena je u formi
javnobilježničkog akta.

Klasa: 363-01/15-01/158
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-4
Virovitica, 15. prosinca 2015.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dip.ing., v.r.

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim
društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99,
121/99, 52/00 i 118/03) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst( „Službeni vjesnik
Grada Virovitice br.“ 7/14.), Gradonačelnik Grada
Virovitice, Ivica Kirin,Virovitica, Požari 63, donosi-

I Z J A V U
o dopuni Izjave o osnivanju društva s

ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica sačinjene u
formi javnobilježničkog akta od 01.07.2008. godine,
poslovni broj: OU-66/2008-1, u članku 6. iza točke
48. dodaju se točke 49., 50., 51. i 52. koje glase:

„
* Distribucija plina
* Opskrba plinom
* Proizvodnja toplinske energije
* Djelatnost građenja, izvođenja priključaka,

mreže, instalacijski radovi i dr.“-

Članak 2.

Ova Izjava sastavljena je u (3) tri istovjetna
izvorna primjerka.

Klasa: 024-01/15-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-4
Virovitica, 15. prosinca 2015. 

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dip.ing., v.r.
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