
SLUŽBENI  VJESNIK
Godina XXIII

str.str.

2

6

8

9

9

12

14

15

16

16

19

20

21

22

22

22

23

25

25

25

25

26

21

Virovitica, 23. travnja 2015. Broj 2
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GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o socijalnoj skrbi na području
Grada Virovitice

2. Odluka o prodaji robe  izvan
prodavaonica na području grada
Virovitice

3. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

4. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o mjerilima, postupku i načinu
određivanja naknade jedinicama lokalne
samouprave i nositelju stvarnih prava na
građevini namijenjenoj zbrinjavanju
otpada

5. Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja Antunovac

6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Poslovna
zona Zapad II 

7. Odluka o prodaji  građevinskih parcela
(zemljišta) u Poduzetničkoj zoni Zapad
2 Grada Virovitice

8. Odluka o izboru osobe za obavljanje
poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije

9. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o uporabi grba, zastave, logotipa
i naziva Grada Virovitice 

10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2015. godinu 

11. Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom
školstvu za 2015. godinu

12.Plan rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog
održavanja u osnovnim školama u 2015.
godini

13. Odluka o davanju suglasnosti na
Odluku o iznosu participacije i cijeni
obrazovanja za školsku godinu
2015/2016.

14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne
škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica

15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne
škole Vladimir Nazor Virovitica

16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Centra
za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica

17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Glazbene škole Jan
Vlašimsky Virovitica

18. Dopune Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom

19. Zaključak o prihvaćanju Informacije o
nezaposlenosti i zapošljavanju na
području grada Virovitice u 2014.
godini

20. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Osnovne škole Vladimir
Nazor Virovitica za 2014. godinu

21. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Osnovne škole Ivane
Brlić Mažuranić Virovitica za 2014.
godinu

22. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
za 2014. godinu

23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica za 2014. godinu



Na temelju članka 6. stavka 1. i članka 117.
Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.:
157/13 i 152/14) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice - pročišćeni tekst (Službeni vjesnik Grada
Virovitice br.: 7/14) Gradsko vijeće Grada Virovitice
na 15. sjednici održanoj dana 22. travnja 2015.
godine donijelo je 

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Grada

Virovitice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne
skrbi koje osigurava Grad Virovitica, uvjeti i
postupak za ostvarivanje određenih oblika pomoći
koje su od bitnog utjecaja na zadovoljavanje
osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih

građana, kao i korisnici socijalne skrbi na području
Grada Virovitice.

II. KORISNICI PRAVA

Članak 2.

(1) Korisnici socijalne skrbi određeni su
Zakonom o socijalnoj skrbi i ovom Odlukom.

(2) Prava iz socijalne skrbi koja su utvrđena ovom
Odlukom i koja dodjeljuje Grad Virovitica ostvaruju
državljani Republike Hrvatske koji imaju
prebivalište na području Grada Virovitice.

(3) Prava iz prethodnog stavka su neprenosiva te
se ne mogu nasljeđivati.

(4) Samac ili kućanstvo za koje se utvrdi da imaju
prebivalište na području Grada Virovitice, a stalno
borave na području druge jedinice lokalne
samouprave, ne mogu biti korisnici prava iz ove
Odluke.
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24. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica za 2014. godinu

25. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Kazališta Virovitica za
2014. godinu

26.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica
za 2014. godinu

27.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradskog muzeja Virovitica za 2014.
godinu

28.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
djelovanju Športske zajednice Grada
Virovitice za 2014. godinu

29.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu i financijskom
poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice za 2014. godinu

30.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu i financijskom
poslovanju Vatrogasne zajednice Grada
Virovitice za 2014. godinu

31.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu REA Sjever za 2014.
godinu

32.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Razvojne agencije VTA
za 2014. godinu

33.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Lokalne akcijske grupe
„Virovitički prsten“ za 2014.g.

34.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Turističke zajednice i voditelja
turističkog ureda za 2014. godinu

35.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa
Gradskog društva Crvenog križa
Virovitica za 2014. godinu

GRADONAČELNIK

1. Rješenje o imenovanju zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada
Virovitice 

2. Odluka o trajanju manifestacije
„Proljeće u gradu“ – materijal naknadno

3. Odluka o postavljanju objekata
turističke namjene i turističkih
zanimljivosti -. materijal naknadno

4. Odluka o lokacijama  za postavljanje
objekata turističke namjene i turističkih
zanimljivosti na području grada
Virovitice  - materijal naknadno
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III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 3.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne
skrbi kako slijedi:
- pravo na naknadu za troškove stanovanja,
- pravo na troškove ogrjeva,
- pravo na jednokratnu naknadu,
- pravo na jednokratnu naknadu za nabavu opreme

novorođenčeta,
- pravo na pomoć u poklon - bonovima,
- prehrana u pučkoj kuhinji,
- pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
- ostale pomoći.

Članak 4.

(1) Proračunom Grada Virovitice utvrđuju se
financijska sredstva za provedbu prava i oblika
pomoći iz članka 3. ove Odluke.

(2) Visina pomoći ovisi o proračunskim
mogućnostima.

Članak 5.

(1) Korisnik može istodobno ostvariti više
pojedinačnih prava socijalne skrbi iz ove Odluke,
ako njihovo ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju
je namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije
drugačije određeno.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 6.

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima
samac ili kućanstvo pod uvjetima propisanim
Zakonom o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Zakon),
ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po
drugoj osnovi.

(2) Pravo iz stavka 1. priznaje se korisniku
zajamčene minimalne naknade.

(3) Troškovi stanovanja odnose se na najamninu,
električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju,
odvoz kućnog otpada, dimnjačarske usluge i druge
troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

(4) Pravo na naknadu za troškove stanovanja u
dijelu najamnine, mogu ostvariti korisnici koji imaju
status najmoprimca.

(5) Status najmoprimca dokazuje se ugovorom o
najmu stana, ovjerenom kod Javnog bilježnika.

(6) Pravo na naknadu za plin i grijanje mogu
ostvariti korisnici koji za grijanje koriste navedeni
energent.

Članak 7.

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja
priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno
kućanstvu.

(2) Iznos naknade za troškove stanovanja, u
određenom postotku odnosno iznosu od utvrđene
zajamčene minimalne naknade određuje
Gradonačelnik Grada Virovitice posebnom
odlukom, a u skladu s osiguranim sredstvima za te
namjene u Proračunu Grada Virovitice za tekuću
kalendarsku godinu, te u skladu s procjenom broja
korisnika odnosno procjenom ukupnih sredstava
zajamčene minimalne naknade na području Grada
Virovitice od strane Centra za socijalnu skrb.

Članak 8.

(1) Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se
mjesečno korisniku na tekući račun ili izravno
pružatelju usluge, što rješenjem određuje Odjel.

(2) Vrstu troškova stanovanja iz članka 6. stavka
3. koja će se podmirivati predlaže korisnik prilikom
podnošenja zahtjeva na propisanom obrascu. 

Članak 9.

(1) Pravo na naknadu za priznavanje troškova
stanovanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva i
isplaćuje za tekući mjesec, ako je zahtjev podnesen
do 15-og u mjesecu, a ako je zahtjev podnesen iza
15-og u mjesecu od prvog dana sljedećeg mjeseca.

(2) Samac ili odrasla osoba koja predstavlja
obitelj, a ostvaruje pravo na naknadu za troškove
stanovanja, dužna je u roku od osam dana prijaviti
Odjelu svaku promjenu koja utječe na daljnje
korištenje ili visinu pomoći.

(3) U slučaju promijenjenih okolnosti koje su pod
utjecaja na korištenje priznatog prava, povećanje ili
smanjenje iznosa pomoći priznaje se s prvim danom
sljedećeg mjeseca, a gubitak prava s posljednjim
danom u mjesecu u kojemu je promjena nastala.

PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA

Članak 10.

(1) Korisnicima zajamčene minimalne naknade
koji se griju na drva, jednom godišnje se osigurava
3m3 drva ili novčani iznos tog troška u visini koju
odlukom utvrdi nadležno upravno tijelo Virovitičko-
podravske županije.
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(2) Radi osiguranja sredstava za troškove
ogrjeva, a prema popisu Centra za socijalnu skrb
Virovitica, Odjel podnosi zahtjev s podacima o
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se
griju na drva nadležnom upravnom tijelu
Virovitičko-podravske županije najkasnije do rujna
tekuće godine za sljedeću godinu. 

JEDNOKRATNA NAKNADA

Članak 11.

(1) Jednokratna naknada je poseban oblik
novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu.

(2) Jednokratna naknada može se odobriti samcu
ili kućanstvu koji imaju prebivalište na području
Grada Virovitice koji su se našli u položaju trenutne
materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu
mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u
mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe
kao što su školovanje djeteta, teška bolest ili smrt
člana kućanstva, elementarne nepogode, nabavka
osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavku
neophodne odjeće i obuće, podmirenje većih iznosa
zaostalih režijskih troškova i drugo.

(3) Nezaposlena radno sposobna osoba može
ostvariti pravo na jednokratnu naknadu ukoliko je
uredno prijavljena kod nadležne službe za
zapošljavanje najmanje 3 mjeseca prije podnošenja
zahtjeva za ostvarivanje prava. 

Članak 12.

(1) U postupku priznavanja jednokratne naknade
korisnik je dužan pribaviti dokaze o opravdanosti
potrebe radi koje podnosi zahtjev.

Članak 13.

(1) Ukupan iznos jednokratne naknade u jednoj
kalendarskoj godini ne može prelaziti iznos od
1.000,00 kuna za samca ili 2.000,00 kuna za
kućanstvo, osim u osobito opravdanim slučajevima o
čemu odlukom odlučuje Gradonačelnik Grada
Virovitice na prijedlog Odjela.

Članak 14.

(1) Jednokratna naknada može se odobriti u
novcu ili plaćanjem određenih troškova.

(2) Odobrena jednokratna naknada isplaćuje se
izravno korisniku ili pružatelju usluge.

Članak 15.

(1) Jednokratna naknada može se odobravati
sukladno raspoloživim sredstvima koja su za
jednokratne naknade osigurana u proračunu Grada
Virovitice za tekuću proračunsku godinu. 

JEDNOKRATNA NAKNADA ZA OPREMU
NOVOROĐENČETA

Članak 16.

(1) Jednokratnu naknadu za opremu
novorođenčeta ostvaruju roditelji u iznosima kako
slijedi:

- 1.000,00 kuna ukoliko prosječni mjesečni prihod
po članu obitelji ne prelazi iznos od 2 osnovice na
temelju koje se izračunava iznos zajamčene
minimalne naknade za samca, a koju odlukom
određuje Vlada Republike Hrvatske,

- 2.000,00 kuna ukoliko prosječni mjesečni prihod
po članu obitelji ne prelazi iznos od 1,5 osnovice
na temelju koje se izračunava iznos zajamčene
minimalne naknade za samca, a koju odlukom
određuje Vlada Republike Hrvatske,

- 3.000,00 kuna ukoliko je prosječni mjesečni
prihod po članu obitelji ispod iznosa 1 osnovice
na temelju koje se izračunava iznos zajamčene
minimalne naknade za samca, a koju odlukom
određuje Vlada Republike Hrvatske.
(2) U izračun prosječnog mjesečnog prihoda

ulaze svi primici, dohodci i sva materijalna sredstva
ostvarena po osnovi rada, mirovine, prihodi od
imovine, naknade i primici po drugim propisima i svi
prihodi ostvareni na drugi način.

(3) Zamolba za jednokratnu naknadu za opremu
novorođenčeta može se podnijeti najkasnije do 3
mjeseca starosti djeteta.

(4) Uz zamolbu kao dokaze za ostvarivanje prava
potrebno je priložiti:
- izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za

dijete,
- uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete,

odnosno za jednog roditelja i dijete ukoliko se
radi o jednoroditeljskoj obitelji,

- preslika kartice tekućeg računa roditelja
podnositelja zamolbe,

- izjava o članovima zajedničkog domaćinstva,
- prosjek plaće za protekla tri mjeseca za

zaposlenog roditelja,
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za

nezaposlene osobe,
- potvrda o visini dohotka za proteklu godinu
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ukoliko je roditelj nezaposlen ili obavlja
samostalnu djelatnost,

- rješenje Centra za socijalnu skrb Virovitica,
- odrezak posljednje mirovine ukoliko je roditelj

djeteta umirovljenik.

POMOĆ U POKLON BONOVIMA

Članak 17.

(1) Pomoć u poklon bonovima ostvaruje se
povodom blagdana dodjelom poklon bonova
korisnicima slabijeg socijalnog statusa, a prema
Odluci koju na prijedlog Odjela donosi
Gradonačelnik Grada Virovitice ovisno o
raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada
Virovitice.

PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI

Članak 18.

(1) Prehrana u pučkoj kuhinji organizira se
pripremom i podjelom obroka.

(2) Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu
ostvariti:
- korisnici zajamčene minimalne naknade

temeljem prijedloga Centra za socijalnu skrb
Virovitica,

- korisnici slabijeg socijalnog statusa za koje
opravdanost potrebe za prehranom u pučkoj
kuhinji utvrdi Odjel, a pomoć u prehrani ne mogu
osigurati po drugom osnovu.

Članak 19.

(1) Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji nemaju
korisnici iz članka 18. ove Odluke koji nisu koristili
najmanje jednu trećinu prava na prehranu u pučkoj
kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako su bili
na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom
medicinskom dokumentacijom.

(2) Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može se
ponovno ostvariti nakon proteka roka od tri mjeseca
od prestanka korištenja prava.

POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH
TROŠKOVA

Članak 20.

(1) Iz sredstava Proračuna Grada Virovitice
izvršit će se plaćanje troškova pogreba za pokojnika
koji je u trenutku smrti imao prebivalište na području
Grada Virovitice, za kojeg se utvrdi da nije bio

korisnik pomoći za uzdržavanje i nema članova uže
obitelji koji su ga dužni i koji ga mogu sahraniti.

(2) Troškove ukopa nepoznate osobe koja se u
trenutku smrti zatekne na području Grada Virovitice,
podmirit će Grad Virovitica temeljem zahtjeva tvrtke
koja vrši ukop pokojnika.

(3) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih
troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova
rodbina ukoliko je umrli u trenutku smrti imao
imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života
sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju). 

(4) Ako je pokojnik iza sebe ostavio pokretnu ili
nepokretnu imovinu i ima nasljednike, u postupku
nasljeđivanja Grad će tražiti povrat troškova ili
zabilježbu na imovini.

(5) Troškovi pogreba odnose se na nužnu
pogrebnu opremu i troškove ukopa.

(6) Plaćanje pogrebnih troškova izvršit će se
izravno tvrtki koja je na temelju narudžbenice izdala
nužnu pogrebnu opremu i izvršila ukop.

OSTALE POMOĆI

Članak 21.

(1) Gradonačelnik Grada Virovitice može na
prijedlog Odjela odobriti i druge vrste pomoći:
podmirenje troškova nabave udžbenika za učenike
osnovnih i srednjih škola iz obitelji slabijeg
imovinskog statusa, sufinanciranje troškova
školovanja redovnih studenata na javnim visokim
učilištima u Republici Hrvatskoj, darove za djecu iz
obitelji slabijeg socijalnog statusa, sufinanciranje
prijevoza učenicima srednjih škola i drugo.

NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 22.

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na
zahtjev stranke.

(2) Zahtjev se podnosi Odjelu na obrascima koje
izrađuje Odjel i koji se mogu preuzeti neposredno u
prostorima gradskih službi.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev
dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze
potrebne za ostvarivanje prava, a koji su jasno
navedeni u obrascu.

(4) Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju
relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi
ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na
neki drugi način).
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(5) Ukoliko podaci iskazani u zahtjevu nisu
potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u
obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje
Odjela dopuniti zahtjev i dostaviti tražene priloge.

(6) Smatrat će se da je podnositelj odustao od
zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako
dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu
dostavljeni Odjelu.

Članak 23.

(1) O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi u prvom stupnju rješava Odjel u roku od 30
dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje
nadležno upravno tijelo Virovitičko-podravske
županije.

Članak 24.

(1) Prava iz socijalne skrbi priznaju se korisniku
za tekući mjesec, ako je zahtjev podnesen do 15-og u
mjesecu, a ako je zahtjev podnesen iza 15-og u
mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog dana
sljedećeg mjeseca.

Članak 25.

(1) Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku
činjenicu i okolnosti koje utječu na ostvarivanje
prava  propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest
dana od dana nastanka promjene.

(2) Odjel može radi preispitivanja osnovanosti
ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i
okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava.

(3) Ako se promjene činjenice i okolnosti o
kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz
socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 26.

(1) Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva
odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama
ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 27.

(1) Korisnik koji je ostvario neko pravo iz
socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je
nadoknaditi štetu, ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za

koje je on, odnosno njegov skrbnik znao ili morao
znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na

drugi protupravan način ostvario pravo koje mu
ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on, odnosno njegov
skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na
gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno
njegov skrbnik znao ili morao znati.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni vjesnik
Grada Virovitice br.: 5/12).

Članak 29.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 550-01/15-01/02
URBROJ: 2189/01-04/2-15-2
Virovitica, 22. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini
(„Narodne novine“ broj:87/08., 96/08., 116/08.,
76/09., 114/11., 68/13, 30/14) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na  svojoj 15. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2015.g., donosi 

ODLUKU
o prodaji robe izvan prodavaonica na

području Grada Virovitice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način
prodaje robe i/ili usluga izvan prodavaonica na
području Grada Virovitice (u daljnjem tekstu: Grad),
mjesta na području Grada na kojima se može
obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica,
uvjeti za obavljanje pokretne trgovine, pravo
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korištenja javne površine za obavljanje trgovine na
malo izvan prodavaonica.

Članak 2.

U smislu ove odluke trgovina na malo izvan
prodavaonica može se na području Grada obavljati:

-kao prigodna prodaja (prodaja na sajmovima,
priredbama, izložbama i sl.)

-na štandovima i klupama izvan tržnica na malo
-prodaja putem automata
-prodaja putem pokretnim prodavaonica.
Prodaju robe izvan prodavaonice mogu obavljati

pravne i fizičke osobe te obiteljska poljoprivredna
gospodarstva (dalje u tekstu: OPG) koja su
registrirana, odnosno imaju u skladu sa zakonskim i
drugim propisima odobrenje za obavljanje
djelatnosti trgovine, koji se prema posebnim
propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima,
a imaju važeće rješenje o korištenju javne površine
za prodaju.

Članak 3.

Prigodnom prodajom smatra se prodaja
organizirana u sklopu održavanja sajmova, izložbi i
drugih javnih društvenih, vjerskih, turističkim i
gospodarskih manifestacija.

Na temlju zahtjeva organizatora održavanja
sajmova, izložbi i drugih javnih društvenih, vjerskih,
turističkih i gospodarskih manifestacija, odlukom
gradonačelnika utvrđuju se lokacije i dozvoljava se
prigodna prodaja pod uvjetima koji se utvrđuju za
svaku pojedinu manifestaciju sukladno odluci kojom
se propisuje zakup zemljišta za postavu montažnih
građevina, pokretnih radnji i drugih sličnih stvari.

Članak 4.

Prigodna prodaja može se organizirati, osim na
javnim površinama  sukladno odluci iz članka ove
odluke i na zemljištu ili u prostorima u vlasništvu
trgovačkih društava i drugih ustanova, ukoliko je
javna površina odnosno zemljište ili prostor u
vlasništvu Grada neadekvatan ili nedostatan za
organizaciju manifestacije u okviru koje bi se
odvijala prigodna prodaja.

Članak 5.

Prodaja na štandovima i klupama te automatima
dozvoljena je na javnim površinama ili površinama u
vlasništvu Grada sukladno odluci iz članka 3. ove
odluke.

Iznimno od prethodnog stavka, prodaja robe na
štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja
putem kioska, prodaja putem automata, prigodna
prodaja i pokretna prodaja na površinama koje nisu
javne odnosno na zemljištu u vlasništvu trgovačkih
društava ili ustanova, a imaju neposredan pristup s
javno prometne površine, može se obavljati samo na
mjestima za koja je upravni odjel nadležan za
poslove komunalnog gospodarstva izdao
odgovarajuće odobrenje.

Članak 6.

Pod prodajom putem pokretnih prodavaonica
smatra se prodaja mještovite robe i drugih proizvoda
iz posebno prilagođenih vozila, a sukladno
odredbama posebnih propisa i odluke iz članka 3.ove
odluke.

Pokretna prodaja dopuštena je na javno-
prometnim površinama prema prostornim
mogućnostima, uz prethodno pribavljenu suglasnost
policijske uprave, o čemu upravni odjel nadležan za
poslove komunalnog gospodarstva izdaje rješenje o
odobrenju pokretne prodaje.

Pokretnu prodaju na području Grada mogu
obavljati pravne i fizičke osobe te OPG-i koji su
registirani za obavljanje djelatnosti trgovine i to
isključivo na javnoj opovršini pogodnoj za
zaustavljanje vozila.

Kretanje i zaustavljanje vozila za pokretnu
prodaju mora se odvijati tako da ne ometa promet na
javno-prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost
kupaca, prolaznika i drugih sudionika u prometu.

Pokretna prodaja nije dozvoljena na cestama na
kojima nije moguće zaustaviti vozilo bez opasnosti
za sigurnost prometa, sigurnost kupaca i drugih
sudionika, na raskrižjima, cestovno željezničkim
prijelazima, prilazima i priključcima na javnu cestu,
biciklističkim stazama, na zelenim površinama,
parkovima, dječjim igralištima te na mjestima gdje
se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost
prometnih znakova i druge prometne signalizacije.

Članak 7.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za
prodaju robe na javno prometnim površinama na
štandovima i klupama izvan tržnice na malo, putem
kioska, automata te prigodne prodaja podnosi se
upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog
gospodarstva i isti mora sadržavati:
- naziv odnosno ime i prezime, adresu te OIB

pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a
registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine
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- podatke o robi koju će prodavati i način na koji će
prodavati

- podatke o mjestu i površini na kojoj će prodavati i
koju će zauzeti

- vremensko razdoblje u kojem će se odvijati
prodaja

- te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom
dokazuje da je registiran za obaljanje djelatnosti
trgovine.
Temeljem zahtjeva iz prethodnog stavka ovog

članka, upravni odjel nadležan za poslove
komunalnog gospodarstva donosi rješenje za
prodaju robe izvan prodavaonice.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka se
izdaje na vremenski period od jedne godine.

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se dopušta
pokretna prodaja robe na javno-prometnim
površinama podnosi se upravnom odjelu nadležnom
za poslove komunalnog gospodarstva i isti mora
sadržavati:
- naziv, ime i prezime, adresu te OIB pravne ili

fizičke osobe, obrta ili OPG-a registriranog za
obavljanje djelatnosti trgovine

- registarsku oznaku vozila ili više njih iz kojih će
se vršiti prodaja

- vrsta robe koju će prodavati
- područje Grada na kojem će se vršiti pokretna

prodaja,
- vrijeme u kojem će se vršiti pokretna prodaja
- točan opis lokacija i vrijeme zaustavljanja vozila

za prodaju
- te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom

dokazuje da je registriran za obavljanje
djelatnosti trgovine.
Temeljem zahtjeva nadležni upravni odjel donosi

rješenje.

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 7. i članka
8. ove odluke neće se usvojiti ukoliko podnositelj
zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Gradu
po bilo kojoj osnovi.

Članak 10.

Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke vrše
nadležne inspekcije, a  nadzor u dijelu odluke koja se
odnosi na korištenje javne površine i odobrenje za
prodaju robe izvan prodavaonica vrši komunalno
redarstvo.

Članak 11.

Prodajni objekti koji su postavljeni protivno ovoj
odluci ukloniti će se rješenjem komunalnog redara.

Članal 12.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi
suprotno odredbi članka 5 stavak 2. ,ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1.ovog članka kaznit će se
OPG, fizička osoba te odgovorna osoba u rpavnoj
osobi u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 13.

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

KLASA:330-01/15-01/03
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-2
Virovitica, 22. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 23. 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.,
153/13 i 147/14.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015.g., donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:11/11. i 3/12.) u
članku 2. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

„Sredstva komunalne naknade namijenjena su
također i financiranju građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.“
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Članak 2.

U članku 2. dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3,
mijenja se i glasi:

„Sredstva prikupljena komunalnom naknadom
mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice
lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i
održavanja objekata predškolskog, školskog,
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja
građenja i održavanja javnih građevina sportske i
kulturne namjene i poboljšanja energetske
učinkovitsoti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave.“

Članak 3.

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

KLASA:363-03/15-01/01
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-2
Virovitica,  22. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju odredbe članka 2 i 8. Pravilnika o
mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa
naknde vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne
samouprave („Narodne novine“ broj:56/09. i
109/12.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 15. sjednici dana 22. travnja 2015.g.,
donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

mjerilima, postupku i načinu određivanja
naknade jedinicama lokalne samouprave i

nositelju stvarnih prava na građevini
namijenjenoj zbrinjavanju otpada

Članak 1.

U Odluci o mjerilima, postupku i načinu
određivanja naknade jedinicama lokalne
samouprave i nositelju stvarnih prava na građevini
namijenjenoj zbrinjavanju otpada („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj:2/08.) članak 9 mijenja se i
glasi:

„Sredstva uplaćena od strane jedinica lokalne
samouprave i „Flore Vtc“ d.o.o. temeljem ove
odluke prihod su proračuna Grada Virovitice, a
koriste se kako slijedi;
- za isplatu naknade vlasnicima nekretnina u zoni

utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica radi
namirenja umanjenja tržišne vrijednosti
nekretnine sukladno uvjetima iz pravilnika o
mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa
naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama
lokalne samouprave

- nakon podmirenja obveze plaćanja naknade za
namirenje umanjenja tržišne vrijednosti
nekretnine koristiti će se za unapređenje
gospodarenja otpadom te zaštitu okoliša.“

Članak 2.

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

KLASA:351-02/15-01/01
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-2
Virovitica, 22. travnja 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka  86. st. 3 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.), a po
prethodnom mišljenju  Virovitičko-podravske
županije, KLASA: 350-02/15-01/06,  Urbroj:
2189/1-08/3-15-2  od  08.04. 2015. godine, Gradsko
vijeće Grada Virovitice na 15. sjednici održanoj 22.
travnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja

Antunovac

I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Potreba izrade Urbanističkog plana uređenja
Antunovac (dalje u tekstu: UPU), kao neizgrađenog
građevinskog zemljišta, temelji se na odredbi članka
79. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
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novine“, br. 153/13.), prema kojoj se  urbanistički
plan uređenja donosi obvezno za neuređene dijelove
građevinskog područja.

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i
donošenja UPU-a Antunovac. 

Članak 2.

Odlukom o izradi određuje se: 
- pravna osnova za izradu i donošenje, 
- razlozi za izradu i donošenje, 
- obuhvat UPU-a, 
- sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a, 
- ciljevi i programska polazišta, 
- popis sektorskih strategija, planova, studija i

drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, u skladu s kojima se utvrđuju
zahtjevi za izradu prostornih planova, 

- način pribavljanja stručnih rješenja, 
- popis javnopravnih tijela određenih posebnim

propisima, koja daju zahtjeve (podatke, planske
smjernice i propisane dokumente) za UPU, te
drugih sudionika korisnika prostora koji će
sudjelovati u njegovoj  izradi, 

- planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih
pojedinih faza, 

- izvori financiranja izrade UPU-a,  
- odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu

nacrta prostornog plana – UPU-a. 

II Pravna osnova za izradu i donošenje 

Članak 3.

Izrada i donošenje UPU-a  temelji se na članku
86. st. 3. i čl. 109. st. 6. Zakona o prostornom
uređenju, te na dokumentu prostornog uređenja šireg
područja - Generalnom urbanističkom planu
Virovitice, a isti mora biti u skladu sa: 
- Zakonom o prostornom uređenju (Narodne

novine br. 153/13),
- Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine“ br. 106/98., 39/04., 45/04. –
ispravak i 163/04.),

- sa svim ostalim važećim propisima iz područja
prostornog uređenja i posebnim propisima.

III Razlozi za izradu i donošenje 

Članak 4.

Temeljni  razlog za donošenje UPU-a  je
ispunjavanje Zakonom propisane obveze donošenja

urbanističkog plana uređenja za neuređeni dio
građevinskog područja (čl. 79. st. 1. Zakona o
prostornom uređenju). 

IV Obuhvat UPU-a

Članak 5.

Obuhvat UPU-a definiran je Generalnim
urbanističkim planom Virovitice u ukupnoj površini
od 69,00 ha i  sastoji se od  većim dijelom
neizgrađenog građevinskog zemljišta za koji dio i
postoji zakonska obaveza njegove izrade i
donošenja.

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a

Članak 6.

U obuhvatu novog  UPU-a omogućit će se
izgradnja građevina gospodarske namjene I1 i I2,
poslovne namjene K, javna i društvena namjena,
stambena namjena, te zelene površine, a sve u svrhu
postizanja gospodarskog napretka grada kao cjeline,
ali i naseljavanja do sada relativno rijetko naseljenog
područja.

VI Ciljevi i programska polazišta 

Članak 7.

Novi UPU  štiti  kulturne vrijednosti u zoni koja
je dio kompleksa zgrada povijesnog naselja
Antunovac, iz kojeg razloga, a unatoč promicanju
gospodarskog razvitka tog područja, uvjetuje
planiranje i izgradnju građevina  u navedenoj
zaštićenoj zoni prethodno pribavljenim uvjetima
zaštite kulturnih dobara  Ministarstva kulture,
nadležnog Konzervatorskog odjela u Požegi. Osim
toga,  novi UPU planira spojiti  prometnu mrežu sa
čvorom Virovitica jug preko Bilogorske ulice, zatim
obavezno isplanirati zeleni pojas minimalne širine 3
m na građevnim česticama gospodarske namjene
koje graniče sa građevnim česticama koje nisu
gospodarske namjene, kako bi između istih stvorio
svojevrsne  zelene barijere.

VII  Popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima  s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu
prostornih planova

Članak 8.

Za potrebe izrade UPU-a  koristit će se uvjeti iz
plana šireg područja (Generalni urbanistički plan),
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unutar čije granice obuhvata se nalazi prostor
planiranog UPU-a, uvjeti, smjernice, podaci i
raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog
djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni
posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija
koja bude pribavljena tijekom izrade i donošenja
UPU-a.   

VIII Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.

Izrada  UPU-a povjerit će se pravnoj osobi
registriranoj za izradu dokumenata  prostornog
uređenja s odgovarajućim iskustvom, u postupku
provedenom sukladno propisima o javnoj  nabavi. 

IX Popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za
izradu plana, te drugi sudionici i korisnici prostora
koji će sudjelovati u izradi

Članak 10.

U izradi UPU-a sudjelovat će javnopravna tijela,
određena posebnim propisima, od kojih će se
zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga
potrebni za njegovu izradu, te drugi sudionici
korisnici prostora koji će eventualno sudjelovati u
izradi  kroz  javnu raspravu: 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u  Požegi, 
Požega Trg M. Peića 3,

2. MUP, PU Virovitičko-podravska, Odjel
zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat
unutarnjih poslova, T. Masaryka bb, Virovitica,
Masarykova bb,

3. HEP-ODS, DP Elektra Virovitica,
Virovitica, A. Mihanovića 42,

4. HRVATSKE VODE, VGO Osijek,
Osijek, Splavarska 2a, 

5. HAKOM, 
Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,  

6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Virovitica, Trg J.
Jelačića 18, 

7. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije
Virovitica, Matije Gupca 53

8. Virkom d.o.o., 
Virovitica, Kralja P.Krešimira IV. 30,

9. PLIN VTC d.o.o.,
Virovitica, F. Rusana 2,

10. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.,

Sektor za planiranje i razvoj pristupne mreže,
Zagreb, Kupska 2,

11. Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti
Virovitičko-podravske županije,
Virovitica, Trg Lj. Patačića 1,

12. Grad Virovitica,
UO za gospodarstvo i razvoj, 
te drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano
Zakonom o prostornom uređenju i/ili čije
sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže
potrebnim. 

X Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza 

Članak 11.

Planirani rok za izradu UPU-a po pojedinim
fazama:
- rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog

članka obvezna dostaviti zahtjeve  (podatke,
planske smjernice i/ili dokumente iz područja
svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva; 

- izrada prijedloga plana – 60 dana od isteka roka
za dostavu zahtjeva;

- javna rasprava s javnim uvidom – 30 dana;
- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 8

dana od isteka roka za davanje pisanih prijedloga
i primjedbi tijekom javne rasprave;

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana- 15 dana
od izrade izvješća o javnoj raspravi;

- izrada konačnog prijedloga plana – 8 dana od
utvrđivanja konačnog prijedoga plana od strane
gradonačelnika;

- dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o
razlozima neprihvaćanja ili djelomičnog
prihvaćanja prijedloga/primjedbi sudionicima
javne rasprave – 8 dana od utvrđivanja konačnog
prijedloga plana;

- elaboracija plana – 7 dana od dana donošenja
plana na Gradskom vijeću;

- dostava plana s odlukom o donošenju
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
i Zavodu za prostorno uređenje županije – 15
dana od dana objave odluke u Službenom
vjesniku Grada Virovitice. 

XI Izvori financiranja izrade UPU-a 

Članak 12.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se u
proračunu Grada Virovitice.
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XII Završne odredbe 

Članak 13.

Nositelj izrade plana će po objavi ove Odluke
prema čl. 88. Zakona o prostornom uređenju
obavijestiti javnost o izradi UPU-a  na mrežnoj
stranici Grada Virovitice, te kroz informacijski
sustav putem Zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za
prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije.   

Članak 14.

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

KLASA: 350-03/15-01/09
Urbroj: 2189/01-11/3-15-5
Virovitica, 22. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka  86. st. 3 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.), a
po prethodnom mišljenju  Virovitičko-podravske
županije, KLASA: 350-02/15-01/05,  Urbroj:
2189/1-08/3-15-2  od  08.04. 2015. godine, Gradsko
vijeće Grada Virovitice na 15. sjednici održanoj 22.
travnja 2015.godine, donosi

O D L U K U
o izradi Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja
Poslovna zona Zapad II 

I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i
donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Poslovna zona Zapad II („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“, br. 9/10.), dalje u tekstu: ID UPU.

II Pravna osnova za izradu i donošenje 

Članak 2.

Pravnu osnovu za izradu i donošenje ID UPU-a

predstavlja odredba  članka 198. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“, br.
153/13.) i Prostorni plan uređenja Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 14/05.i
12/14.), kao plan šireg područja. 

Postupak izrade i donošenja ID UPU-a mora  biti
u skladu s: 
- Zakonom o prostornom uređenju, 
- Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova
(„Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04. –
ispravak i 163/04.),

- sa svim ostalim važećim propisima iz područja
prostornog uređenja i posebnim propisima.

III Razlozi za izradu i donošenje 

Članak 3.

Razlog donošenja izmjena i dopuna predmetnog
UPU-a  se svodi na usklađivanje s planom šireg
područja i to s  Prostornim planom uređenja Grada
Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br.
14/05, 12/14) koji se nakon stupanja na snagu UPU-a
promijenio, pa se iz navedenog razloga ukazala
potreba za usklađivanjem s istim i to u pogledu
poboljšanja prometne mreže (eventualno i pojedinih
lokacijskih uvjeta, ukoliko se za tim ukaže potreba),
a na način koji ne narušava opću plansku  koncepciju
svojstvenu predmetnom UPU-u. 

IV Obuhvat ID UPU-a

Članak 4.

Obuhvat izmjena i dopuna UPU-a je točkasti i
odnosi se na premještanje glavne prometnice unutar
obuhvata na drugu trasu te preispitivanje
postavljanja novog ulaza u zonu obuhvata UPU-a,
odnosno drugačije postavljanje prometnog rješenja u
svrhu bolje gospodarske iskoristivosti parcela.  

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a

Članak 5.

Zemljišta unutar obuhvata UPU-a su neizgrađena
i  predmetom su interesa potencijalnih investitora. U
neposrednoj blizini je planirana brza cesta
Virovitica-Bjelovar-Vrbovec koja daje veliku
prednost upravo ovog UPU-a u odnosu na druge
unutar grada, iz razloga  što bi se izvođenjem  brze
ceste iskoristio  veliki gospodarski potencijal
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navedenog zemljišta odnosno poticanje privlačenja
domaćih i stranih ulaganja, povećanja zaposlenih, a
samim tim i brži gospodarski razvitak  grada
Virovitice i njezine okolice.   

VI Ciljevi i programska polazišta 

Članak 6.

Cilj ovog postupka izmjene i dopune UPU-a je
poboljšati lokacijske uvjete po pitanju prometne
mreže i izravnog  priključka na parcele u njegovom
obuhvatu, čineći ih time atraktivnijim za nove
ulagače i potencijalne investitore, u svrhu jačanja
gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti u
zapadnom dijelu grada.   

VII  Popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima  s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu
prostornih planova

Članak 7.

Za potrebe izrade  ID UPU-a  koristit će se uvjeti
iz osnovnog plana koji je predmetom izmjene i
dopune, te plana šireg područja (Prostorni plan
uređenja Grada Virovitice, zatim uvjeti, smjernice,
podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja
svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni
posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija
koja bude pribavljena tijekom izrade i donošenja ID
UPU-a.   

VIII Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Izrada ID UPU-a povjerit će se pravnoj osobi
registriranoj za izradu dokumenata  prostornog
uređenja s odgovarajućim iskustvom, u postupku
provedenom sukladno propisima o javnoj  nabavi. 

IX Popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve
za izradu plana, te drugi sudionici i korisnici
prostora koji će sudjelovati u izradi

Članak 9.

U izradi ID UPU-a sudjelovat će javnopravna
tijela, određena posebnim propisima, od 

kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog

djelokruga potrebni za njegovu izradu, te drugi
sudionici korisnici prostora koji će eventualno
sudjelovati u izradi  kroz  javnu raspravu: 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u  Požegi, 
Požega Trg M. Peića 3,
Virovitica, Masarykova bb,

2. HEP-ODS, DP Elektra Virovitica,
Virovitica, A. Mihanovića 42,

3. HRVATSKE VODE, VGO Osijek,
Osijek, Splavarska 2a, 

4. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije
Virovitica, Matije Gupca 53

5. Virkom d.o.o., 
Virovitica, Kralja P.Krešimira IV. 30,

6. PLIN VTC d.o.o.,
Virovitica, F. Rusana 2,

7. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.,
Sektor za planiranje i razvoj pristupne mreže,
Zagreb, Kupska 2,

8.   Hrvatske ceste, Odjel projektiranja i razvoja,
Bjelovar,  J. Jelačića 2,

9.   Hrvatske ceste d.o.o.,
Sektor za građenje i rekonstrukciju,
Zagreb, Vončinina 3.

Budući da je predviđena izmjena i dopuna UPU-a
točkastog karaktera, odnosno da se UPU mijenja u
minimalnoj mjeri na način prethodno opisan i bez
proširivanja granica obuhvata, sudjelovanje drugih
tijela s javnim ovlastima neće biti potrebno. 

X Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza 

Članak 10.

Planirani rok za izradu ID UPU-a po pojedinim
fazama:
- rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog

članka obvezna dostaviti zahtjeve  (podatke,
planske smjernice i/ili dokumente iz područja
svoje nadležnosti) je 8 dana od dana zaprimanja
zahtjeva; 

- izrada prijedloga plana – 30 dana od isteka roka
za dostavu zahtjeva;

- javna rasprava s javnim uvidom – 10 dana;
- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 2

dana od isteka roka za davanje pisanih prijedloga
i primjedbi tijekom javne rasprave;

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana- 15 dana
od izrade izvješća o javnoj raspravi;
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- izrada konačnog prijedloga plana – 8 dana od
utvrđivanja konačnog prijedloga plana od strane
gradonačelnika;

- dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o
razlozima neprihvaćanja ili djelomičnog
prihvaćanja prijedloga/primjedbi sudionicima
javne rasprave – 2 dana od utvrđivanja konačnog
prijedloga plana;

- elaboracija plana – 7 dana od dana donošenja
plana na Gradskom vijeću;

- dostava plana s odlukom o donošenju
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
i Zavodu za prostorno uređenje županije – 15
dana od dana objave odluke u Službenom
vjesniku Grada Virovitice;

- pročišćeni tekst provedbenih odredbi – 30 dana
od dana stupanja na snagu odluke o izmjeni i
dopuni prostornog plana.

Planirani rokovi se mogu produžiti u slučaju
ponavljanja javne rasprave ili zbog drugog
opravdanog razloga.

XI Izvori financiranja izrade UPU-a 

Članak 11.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se u
Proračunu Grada Virovitice.

XII Završne odredbe 

Članak 12.

Nositelj izrade plana će po objavi ove Odluke
prema čl. 88. Zakona o prostornom uređenju
obavijestiti javnost o izradi ID UPU-a  na mrežnoj
stranici Grada Virovitice, te kroz informacijski
sustav putem Zavoda za prostorni razvoj.

Članak 13.

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

KLASA: 350-03/15-01/10
Urbroj: 2189/01-11/3-15-5
Virovitica,  22. travnja 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.“), na temelju točke II. III. i IV. Odluke o
utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog
zemljišta u poduzetničkim zonama („Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 3/11., 5/12. 1/13., 13/13.
10/14. i 12/14) i  članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 5/09.“)
Gradsko vijeće dana 22. travnja 2015. godine, donosi
sljedeću

O D L U K U
o prodaji  građevinskih parcela (zemljišta) u

Poduzetničkoj zoni Zapad 2  
Grada Virovitice

I.

Odobrava se prodaja građevinske parcele
(zemljišta) u Poduzetničkoj zoni Zapad 2 Grada
Virovitice uz korištenje Programa olakšica i poticaja
Grada Virovitice i to sljedeće građevinske parcele
(zemljišta):

1. zemljište čk.br. 3804/106, površine 2ha 37ari
93m2 koja se sastoji od dijela zemljišta čk.br.
3804/39 oranica, površine 43 rali 233 hvati upisana u
zk.ul.br. 11572 k.o. Virovitica trgovačkom društvu
Green energy projects d.o.o., Trg bana Josipa
Jelačića 21, Virovitica, OIB: 14957016238, zastupan
po direktoru Pavolu Hlavaču, za proizvodnu
djelatnost u iznosu od 3.188.262,00 kuna. 

S obzirom na kriterije koji su utvrđeni
Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva
grada Virovitice tvrtke koji se nalaze u skupini 2
prioritetnih djelatnosti ostvaruje stopu olakšica od
80%, broj radnih mjesta od 31 do 60 radnih mjesta u
gospodarskoj zoni ostvaruju stopu olakšica od 20%,
što znači da trgovačko društvo Green energy projects
d.o.o., ostvaruje stopu olakšica od 100% od
kupoprodajne cijene zemljišta. 

Zemljište nakon obračunate stope olakšica iznosi
1,00 kn/m2 (sukladno točki IV. Odluke o utvrđivanju
cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u
poduzetničkim zonama („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 3/11., 5/121/13., 13/13., 10/14. i
12/14), a ukupno iznosi 23.793,00 kuna.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora
o kupoprodaji građevinske parcela (zemljišta) u
Poduzetničkoj zoni Zapad 2 Grada Virovitice sa
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trgovačkim društvom Green energy projects d.o.o.,
Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica, OIB:
14957016238, zastupan po direktoru Pavolu
Hlavaču, sukladno natječajnim uvjetima.

III.

Zapisnik o otvaranju ponuda je sastavni dio ove
Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:944-01/15-01/07
Urbroj:2189/01-10/1-15-
U Virovitici, 22. travnja 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 
ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće

KLASA:351-01/15-01/04
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-7
Virovitica, 22. travnja 2015.

Na temelju članka 15 stavak 4 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. i 147/14.) i članka 17. stavak 1. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 3/11.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje poslova

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

1. Odabire se ponuda trgovačkog društva
„Asanator“ d.o.o. iz Višnjevca, Kralja Tomislava

109, sa ukupnom cijenom ponude 371.475,00
kuna, za sklapanje ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalnih poslova poslova
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

2. Pod obavljanjem komunalne djelatnosti
podrazumijeva se obavljanje radova dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području grada
Virovitice za vremenski period od jedne godine.

3. Na temelju ove odluke gradonačelnik Grada
Virovitice sklopiti će sa odabranim ponuditeljem
ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih
poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj 3/11.) donio je dana,
25. veljače 2015. godine, Odluku o objavi javnog
natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti
poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
Klasa: 351-01/15-01/04, Ur.broj:2189/01-03/2-15-2.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Klasa:351-
01/15-01/04, Ur.broj:2189/01-03/2-15-3 objavljen je
u listu „Virovitički list“ dana, 05. ožujka 2015.
godine. 

Temeljem objavljenog javnog natječaja
zaprimljena je jedna ponuda i to trgovačkog društva
„Asanator“ d.o.o. iz Višnjevca, Kralja Tomislava
109. 

Pristigla ponuda je prihvatljiva i dostavljena u
skladu s traženim uvjetima iz dokumentacije za
nadmetanje.

Ukupna cijena ponude iznosi 371.475,00 kuna. U
toj je cijeni uračunat i porez na dodanu vrijednost.

Odredbom članka 17. Stavak 1. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:3/11.) propisano je da odluku o
izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje poslova
temeljem ugovora donosi Gradsko vijeće Grada
Virovitice.

S obzriom na sve gore navedeno odlučeno je kao
u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke Gradskog vijeća nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,  125/08.,
36/09.,150/11. i 144/12.) i članka 4. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi

grba, zastave, logotipa i naziva  Grada
Virovitice

Članak 1.

U Odluci o uporabi grba, zastave, logotipa i
naziva Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/13.), u članku 5. stavku 2. riječi
„naziv i logotip“ brišu se. 

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. iza alineje 3. dodaje se
nova alineja 4. koja glasi:

- u robnom ili uslužnom žigu, uzorku ili
modelu te se koristiti i kao drugi znak za
obilježavanje robe ili usluge,“.

Dosadašnja alineja 4. postaje alineja 5. 

Članak 3. 

Članak 16. mijenja se i glasi:
„Uporaba naziva Grada odnosi se na uporabu

riječi „Virovitica“ na bilo kojem jeziku kao i njene
izvedenice.

Riječ „Virovitica“ može biti sadržana:
-  u nazivu pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika ili

druge osobe koja obavlja samostalnu djelatnost,
- na izdanjima i predmetima izrađenim u

promotivne svrhe, te za potrebe turističke
promidžbe,

- u prigodnim svečanim prilikama, manife-
stacijama i susretima na kojima sudjeluje ili se
predstavlja Grad Virovitica,

- u nazivima kulturnih, sportskih gospodarstvenih i
drugih manifestacija i skupova,

- u robnom ili uslužnom žigu, uzorku ili modelu te
se koristiti i kao drugi znak za     obilježavanje
robe ili usluge,

- u drugim slučajevima sukladno ovoj Odluci i
odobrenju gradonačelnika.“     

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. točki 6. iza broja 14. slovo
„i“ se briše, a iza broja 15. dodaju se riječi: „i 16.).

Članak 5. 

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

Klasa: 017-01/13-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/1-15-4
Virovitica, 22. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave («Narodne novine» br.15/15), točke V.
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2015. godini («Narodne novine» br.
15/15) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst («Službeni vjesnik» Grada
Virovitice br.7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice
na 15. sjednici održanoj dana 22. travnja 2015.
godine, donosi

O D L U K U
O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA

2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
način financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2015. godinu na području
Grada Virovitice.

Članak 2.

Ukupna sredstva za decentralizirane funkcije
osnovnog školstva Grada Virovitice za 2015. godinu
sukladno Uredbi o načinu izračuna pomoći
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izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine» Republike Hrvatske br. 15/15.)
utvrđena su u iznosu od 4.729.544,00 kn.

Ukupna sredstva iz st. 1. ovog članka
raspoređena su sukladno Odluci o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva za  2015. godinu
kako slijedi:

--------------------------------------------------------------
Namjena                                                    Iznos

--------------------------------------------------------------
1. Materijalni i financijski

rashodi 3.640.729,00 kn

2. Rashodi za nabavu 
proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnog ulaganja 
u nefinancijsku imovinu 754.901,00 kn

3. Rashodi za materijal, dijelove i 
usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja 333.914,00 kn

--------------------------------------------------------------
UKUPNO 4.729.544,00 kn

--------------------------------------------------------------

Sredstvima iz st. 2. ovog članka osiguravaju se
minimalni financijski standardi osnovnih škola
kojima je osnivač Grad Virovitica.

Članak 3.

Sredstva za materijalne i financijske rashode
osnovnih škola grada Virovitice navedena kao
«Materijalni i financijski rashodi» koristit će se za:

1. prijevoz učenika, rashode za energente i
zdravstvene preglede zaposlenika osnovnih škola
u ukupnom iznosu od 2.619.900,00 kn, ostale
nespomenute rashode poslovanja u iznosu
21.000,00 kn, ili ukupno: 2.640.900,00 kn
(tablica 2.)

2 - ostale materijalne i financijske rashode
osnovnih škola prema kriterijima broj učenika i
prosječne godišnje cijene po učeniku u iznosu od
446,00 kn što za 1.615  učenika OŠ V. Nazor i OŠ

I.B. Mažuranić iznosi  720.359,00 kn
- ostale materijalne i financijske rashode
osnovnih škola na način da se zadovolje potrebe
Osnovne škole Virovitica u iznosu od 150.470,00
kn i  Glazbene  

škole Jan Vlašimsky u iznosu od 129.000,00 kn. 
ili ukupno za ostale materijalne i financijske rashode

999.829,00 kn (tablica 1).

Tablice 1 i 2 sastavni su dio  ove  Odluke.

Članak 4.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnog ulaganja u nefinancijsku
imovinu u iznosu od 754.901,00 kn i rashodi za
materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola za 2015. godinu utvrđeni
u ukupnom iznosu od 333.914,00 kn , raspoređuju se
osnovnim školama Planom rashoda.

Članak 5.

Rashodi iz članka 4. ove Odluke realizirat će se u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 6. 

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

KLASA: 602-02/15-01/05

URBROJ: 2189/01-04/3-15-4

Virovitica, 22. travnja 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju  točke IX. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine br.15/15.) te članka 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko
vijeće Grada Virovitice na 15. sjednici održanoj dana 22. travnja  2015. godine, donosi

P L A N 
Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini u osnovnom školstvu za 2015. godinu

I.

Ovim Planom se utvrđuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Virovitice za  2015. godinu, temeljem Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva za 2015. godinu (Narodne novine, br. 15/15).

II.

Prema navedenoj Odluci ukupna bilancirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Viroviticu iznose 754.901,00 kuna.

III.

U 2015. godini planiraju se sljedeći rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Virovitice:

IV.

Postupke nabave koji su predmet ovog Plana provodi Ured gradonačelnika Grada Virovitice.

V.

Ostatkom sredstava iz točke III. ovog Plana kao i eventualnim viškom sredstava nastalim provedbom
postupaka javne nabave raspolagat će Gradonačelnik.

Navedena sredstva upotrijebit će se za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Virovitice.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 602-02/15-01/05
URBROJ: 2189/01-04/3-15-5
Virovitica,  22. travnja 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u  2015. godini («Narodne novine»
br.15/15) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
7/14), Gradsko vijeće  Grada Virovitice na 15. sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godini, donosi

PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG

ODRŽAVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U 2015. GODINI

I.

Ukupna sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola u
2015. godini iznose: 333.914,00 kn i rasporedit će se na:

1. tekuće održavanje 116.000,00 kn
a) hitne intervencije 81.200,00 kn
b) bojanje šk. prostora 34.800,00 kn

2. investicijsko održavanje 217.914,00 kn
------------------------------------------------------
Ukupno: 333.914,00 kn

II.

Sredstva za tekuće održavanje u planiranom iznosu od 116.000,00 kn rasporedit će se školama:
-  po kriteriju 700,00 kn po razrednom odjelu za tekuće održavanje koje se odnosi na popravak kvarova

koji se ne mogu planirati, te održavanje sredstava za rad i opremu radi osiguranja pretpostavki za
redovito funkcioniranje škola (hitne intervencije).

- po kriteriju 300,00 kn po razrednom odjelu za ličenje školskog prostora.
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Sredstva za hitne intervencije doznačavat će se
školama na temelju nastanka stvarnog izdatka u
okviru planiranog iznosa za  2015. godinu, dok će
sredstva za ličenje školskog prostora biti na
raspolaganju tijekom nenastavnih dana tekuće
školske godine.

III.

Sredstva za investicijsko održavanje u
planiranom iznosu od 217.914,00 kn utrošit će se za:

---------------------------------------------------------
Naziv škole Namjena Iznos

-------------------------------------------------------------------
1. OŠ Ivane Brlić - sanacija poda

Mažuranić kuhinje i 
blagovaonice 110.000,00

2. Centar za odgoj, - sanacija krovišta
obraz. i   rehabi-     zgrade-jug                                                                      
litaciju  Virovitica 57.914,00 

3.  OŠ Vladimir - instaliranje komu-
Nazor nikacijske opre-

me u učionice 50.000,00
-------------------------------------------------------------------

Ukupno: 217.914,00
--------------------------------------------------------------

IV

Ovaj Plan stupa na snagu danom  objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 602-02/15-01/05
URBROJ: 2189/01-04/3-15-6
Virovitica, 22. travnja 2015

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 24. stavka 6. 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu

participacije i cijeni obrazovanja za školsku
godinu 2015./2016.

I.

Daje se suglasnost na Odluku o iznosu
participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu
2015./2016. Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica KLASA: 003-08/15-01/45, URBROJ:
2189-32-01-15-1.

II.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.

KLASA: 602-01/15-01/09
URBROJ: 2189/01-04/2-15-3
Virovitica, 22.  travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2015. godine, donosi

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

Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-
Mažuranić Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statutarne
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole
Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, KLASA: 003-05/15-
01/01, URBROJ: 2189-16-10-15-1.

II. 

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

KLASA: 602-01/15-01/06
URBROJ: 2189/01-04/2-15-3
Virovitica, 22. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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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 15. sjednici
održanoj dana 22. travnja 2015. godine, donosi

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

Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor
Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica, KLASA:
602-01/15-02/1, URBROJ: 2189-17-10-15.

II. 

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

KLASA: 602-01/15-01/07
URBROJ: 2189/01-04/2-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2015. godine, donosi

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

Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica, KLASA: 003-08/15-01/38, URBROJ:
2189-22-10-15-01.

II. 

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

KLASA: 601-02/15-01/03
URBROJ: 2189/01-04/2-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta
Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, KLASA:
003-05/15-01/36, URBROJ: 2189-32-04-15-1.

II. 

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

KLASA: 602-01/15-01/10
URBROJ: 2189/01-04/2-15-3
Virovitica, 22. travnja 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“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. godine, donosi

Dopunu Izvješća
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

za grad Viroviticu u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za Grad Viroviticu u 2014. godini („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj: 1/15.) dopunjava se
sljedećim tekstom:

„Zakon o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj:94/13.) u prijelaznim i
završnim odredbama propisao je, između ostalog, da
postojeći županijski, gradski i općinski planovi
gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju
Zakona o otpadu („Narodne novine“ br. 178/04.,
111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu
tog novog Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, ostaju na snazi do isteka roka na koji su
doneseni, to je nakon isteka roka Plana gospodarenja
otpadom usvojenog 2006.g., u listopadu 2014.g.
usvojen novi Plan gospodarenja otpadom za period
od 2014. godine do 2020.godine.

Novi Plan gospodarenja otpadom  izradila je
tvrtka „DLS“ iz Rijeke, Slavka Krautzeka 83/a,
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom.

Mjere zaštite podzemnih voda – tko provodi
analizu i kada je zadnja provedena, rezultati analize

Analiza otpadnih obornskih voda na području
odlagališta otpada prije ispuštanja u prirodni
prijemnik, redovito se obavlja dva  puta godišnje
preko Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija
Štampar iz Zagreba. Napominje se da je zadnje
ispitivanje obavljeno u mjesecu kolovozu 2014.
godine. Rezultati analize otpadne vode uzete na
gradskom odlagalištu Virovitica, pokazuju da ove
vode ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
(„Narodne novine“ broj:80/13.), zbog povećanog
volumena taložive tvari, povećane koncentracije
ukupne suspendirane tvari i povećane koncentracije
ukupnog dušika. 

Analiza otpadnih procjednih voda na području
odlagališta otpada prije ispuštanja u sustav javne
odvodnje, redovito se obavlja četiri puta godišnje

preko Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija
Štampar iz Zagreba. Zadnje ispitivanje obavljeno je
u mjesecu studenom 2014. godine.

Rezultati analize otpadne vode uzete na
gradskom odlagalištu Virovitica, pokazuju da
procjedne vode ne ispunjavaju uvjete propisane
Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija
otpadnih voda („Narodne novine“ broj: 80/13.) zbog
povećane koncentracije organskih tvari (KPK),
povećane koncentracije klorida i povećane
koncentracije ukupnog fosfora.  

Mjere zaštite tla – tko provodi analizu i kada je
zadnja provedena, rezultati analize

Analize tla na gradskom odlagalištu do sada nisu
rađene te se sukladno svim važećim zakonskim
aktima planiraju obavljati počevši od 2015. godine
nadalje. Uzorkovanje tla obavljat će Zavod za javno
zdravstvo Sv. Rok iz Virovitice, a analizu tla obavit
će  Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz
Zagreba odmah po ishođenju okolišne dozvole.

Naknada vlasnicima nekretnina u blizini
odlagališta – koliko je pravnih/fizičkih osoba
podnijelo zahtjev za isplatu, koliko je isplaćeno

Isplata naknade za umanjenju tržišnu vrijednost
nekretnine suklando Pravilniku o mjerilima,
postupku i načinu određivanja iznosa naknade
vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne
samouprave („Narodne novine“ broj: 59/06. i
109/12.) započela je 2008.godine.

Zahtjev za isplatu podnijela je 51 osoba te je
zaključno sa 2014. godinom isplaćeno ukupno
3.607,948,84 kuna.

Zbrinjavanje posebnih vrsta otpada
Komunalna tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. se bavi

zbrinjavanjem drugih vrsta otpada – papira, plastike,
metala, stakla, tekstila, baterija i akumulatora,
otpadnih vozila i predaje ih ovlaštenom oporabitelju
sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Zbrinjavanje građevinskog otpada
Građevinski otpad zbrinjava se na Gradskom

odlagalištu Virovitica. 

Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži
azbest

Građevinski otpad koji sadrži azbest odlaže sa na
posebnu za to 2009. godine izgrađenu kazetu. U
2014. godini na odlagalištu odloženo je 72.995 kg
ove vrste otpada sakupljenog od “građana”, a
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143.525 kg od pravnih osoba, ukupno 216.520 kg.
Od izgradnje kazete na istu je sveukupno odloženo
3.715.035 kg građevinskog otpada koji sadrži azbest.

Odloženi biootpad na odlagalištu (sukladno
propisanim količinama iz čl. 24. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom)

Količina odloženog biootpada u 2014. godini
(obračunato sukladno propisanim količinama iz čl.
24. Zakona o održivom gospodarenju otpadom) je
5.250,02 tone. Količine su izračunate temeljem
ispitivanja sastava komunalnog otpada, prema čemu
je dobivena količina biorazgradivog otpada u
2014.g. koja je odložena na Gradskom odlagalištu
Virovitica.

Područje pružanja usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada

Uslugom skupljanja miješanog komunalnog
otpada pokriveno je cijelo područje Grada Virovitice
i prigradskih naselja. Također tvrtaka Flora-VTC
d.o.o. u 2014. godini uslugu skupljanja miješanog
komunalnog otpada obavljala je i na području općina
Suhopolje, Špišić Bukovice, Gradine i Lukača, te se
je otpad iz tih općina odlagao na Gradskom
odlagalištu Virovitica. 

Kriteriji obračuna količine otpada i naplate
Kriterij obračuna količine otpada i naplate za

pravne osobe je prema količini/volumenu. Naplata
za kućanstva obračunava se prema „broju članova
domaćinstva“ sve do donošenja Uredbe o načinu
obračuna cijene sukladno Zakonu o održivom
gospdoarenju otpadom.

Vrste opasnog otpada koje nastaju obavljanjem
djelatnosti na području grada 

Prema Registru onečišćavanja okoliša (ROO)
Agencije za zaštitu okoliša na području grada
Virovitice obavljanjem djelatnosti nastale su
sljedeće vrste opasnog otpada:

20 01 21* fluorescente cijevi ostali ozpad koji
sadrži živu

20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod
16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i
akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35* odbačena električna i elektronička
oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23,
koja sadrži opasne komponente6

02 01 08* otpad od kemikalija koje se koriste u
poljodjelstvu, koji sadrži opasne tvari

08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže
opasne tvari

13 01 01* hidraulična ulja koja sadrže
poliklorirane bifenile (PCB)1

13 01 05* neklorirane emulzije
13 02 05* nakolntrolirana maziva ulja za motore i

zupčanike, na bazi mineralnih ulja
13 02 06* sintetska maziva ulja za motore i

zupčanike
13 03 10* ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos

topline
13 05 02* muljevi iz separatora ulje/voda
13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje/voda
13 07 03* ostala goriva (uključujući mješavine)
14 06 01* klorofluorougljici, HCFC, HFC
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih

tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne

krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući
prazne spremnike pod tlakom

15 02 02* apsorbensi, filtarski materijali
(uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na
drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i
zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

16 01 07* filtri za ulje
16 01 13* tekućine za kočnice
16 01 14* antifriz tekućine koje sadrže opasne

tvari
16 02 11* odbačena oprema koja sadrži

klorofluorougljike, HCFC, HFC
16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne

komponente2, a koja nije navedena pod 16 02 09 do
16 02

16 02 15* opasne komponente izvađene iz
odbačene opreme

16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne
tvari

16 05 07* odbačene anorganske kemikalije koje
se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

16 06 01* olovne baterije
06 06 02* nikal-kadmij baterije
18 01 03* otpad čije je skupljanje i odlaganje

podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije
infekcije“

KLASA:351-01/15-01/02

UR.BROJ:2189/01-03/2-15-9

Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području grada Virovitice

u 2014. godini

I

Prihvaća se Informacija Hrvatskog Zavoda za
zapošljavanje Područnog ureda Virovitica o
nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada
Virovitice u 2014. godini.

II

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

Klasa: 032-01/15-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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  15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za
2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Osnovne
škole Vladimir Nazor Virovitica za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 602-01/15-01/11
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić
Virovitica za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Osnovne
škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica za 2014.
godinu

II

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

Klasa: 602-01/15-01/12
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15.  sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za
2014. godinu

II

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

Klasa: 601-02/15-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole

Jan Vlašimsky Virovitica za 2014. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Glazbene škole Jan
Vlašimsky Virovitica za 2014. godinu

II

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

Klasa: 602-01/15-01/08
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica 
za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg
vrtića Cvrčak Virovitica za 2014. godinu

II

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

Klasa: 601-02/15-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Kazališta Virovitica za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Kazališta
Virovitica za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 612-03/15-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske

knjižnice i čitaonice Virovitica 
za 2014. godinu

I

Prihvaća se Izvješća o radu Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 612-04/15-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15.  sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog

muzeja Virovitica za 2014. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja
Virovitica za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 612-05/15-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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  15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju Športske
zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu

I

Prihvaća se Izvješća o djelovanju športske
zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 620-01/15-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15.  sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i

financijskom poslovanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu i
financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice za 2014. godinu

II

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

Klasa: 214-01/15-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15.  sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i

financijskom poslovanju Vatrogasne
zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnjeg izvješća o radu i
financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice
Grada Virovitice za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 214-01/15-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

REA Sjever za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnjeg izvješća o radu REA
Sjever za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 302-01/15-01/17
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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  15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
Razvojne agencije VTA za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Razvojne
agencije VTA za 2014. godinu

II

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

Klasa: 400-01/15-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Lokalne akcijske grupe  „Virovitički prsten“
za 2014.g.

I

Prihvaća se Godišnjeg izvješća o radu Lokalne
akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2014.g.

II

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

Klasa: 302-01/15-01/14
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15. sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke

zajednice i voditelja turističkog ureda
za 2014. godinu

I

Prihvaća se Izvješća o radu Turističke zajednice i
voditelja turističkog ureda za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 334-01/15-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 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 15.   sjednici održanoj dana 22. travnja
2015. g. donosi 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica za 2014. godinu

I

Prihvaća se Godišnjeg Izvješća o radu Hrvatskog
Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa
Virovitica za 2014. godinu.

II

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

Klasa: 550-06/15-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 22. travnja 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu
(Narodne novine, broj 106/99., 117/01.,
36/02.,96/03., 139/04-pročišćeni tekst, 174/04,
38/09 i 80/10) i članka 39. Statuta Grada Virovitica
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 7/14),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 18. ožujka
2015. godine, donosi

R J E Š E N J E 
o imenovanju zapovjednika  Javne

vatrogasne postrojbe Grada Virovitica

I.

Anto Tutić, OIB: 57297748314  iz Čemernice, T.
Ujevića 33 imenuje se za  zapovjednika Javne
vatrogasne postrojbe Grada Virovitica na vrijeme od
4 godine počevši od 1. travnja 2015. godine.

II.

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

Klasa: 080-03/15-01/02
Urbroj: 2189/01-08/1-15-3
Virovitica, 18. ožujka  2015.

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

Na temelju čl. 39. Statuta Grada Virovitice
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 7/14.),
Gradonačelnik grada Virovitice, dana 14. travnja
2015. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o trajanju manifestacije „Proljeće u gradu“

I.

Na području grada Virovitice održat će
manifestacija „Proljeće u gradu“. Manifestacija  će
trajati od 21. travnja do 15. lipnja 2015. godine. 

II.

Za vrijeme trajanja manifestacije iz točke I. ove
Odluke, odobravaju se ugostiteljske, trgovačke,
kulturne, zabavne i sportske aktivnosti na području
Grada, a sve u svrhu promicanja turizma na području
grada Virovitice. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada
Virovitice".

KLASA: 334-01/15-01/03
URBROJ: 2189/01-10/3-15-1
U Virovitici, 14. travnja 2015. godine.

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

Na temelju čl. 39. Statuta Grada Virovitice
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 7/14.),
Gradonačelnik grada Virovitice, dana 14. travnja
2015. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o postavljanju objekata turističke namjene i

turističkih zanimljivosti 

I.

Odobrava se Turističkoj zajednici Grada
Virovitice postavljanje objekata turističke namjene i
turističkih zanimljivosti, u svrhu razvoja turizma, na
području grada Virovitice. 
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II.

Za postavu objekata i stvari iz članka 1. ove
Odluke, Turistička zajednica grada Virovitice obraća
se Gradu Virovitici zahtjevom, a Grad će utvrditi
lokacije za postave istih.

Lokacije iz prethodnog stavka ovog članka
utvrđuje gradonačelnik posebnom Odlukom, a sve u
svrhu razvoja turizma grada Virovitice. 

III.

Sav prihod koji bude ostvaren postavljanjem
objekata i stvari iz članka 1. ove Odluke, uložit će se
u turističku promociju Grada Virovitice. 

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj Grada Virovitice za provedbu ove odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada
Virovitice".

KLASA: 363-01/15-01/42

URBROJ: 2189/01-10/3-15-2

U Virovitici, 14. travnja 2015. godine.

Gradonačelnik

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

Na temelju čl. 39. Statuta Grada Virovitice
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 7/14.),
Gradonačelnik grada Virovitice, dana 14. travnja
2015. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o lokacijama za postavljanje objekata

turističke namjene  i turističkih zanimljivosti
na području grada Virovitice

I.

Odobrava se postavljanje objekata turističke
namjene i turističkih zanimljivosti, u svrhu razvoja
turizma, na području grada Virovitice na sljedećim
lokacijama:

- Trg kralja Tomislava  
- Trg bana Josipa Jelačića
- Trg Franje Tuđmana

II.

Za postavu objekata i stvari iz članka 1. ove
Odluke, Turistička zajednica grada Virovitice obratit
će se Gradu Virovitici zahtjevom.

III.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj Grada Virovitice za izdavanje odobrenja za
postavljanjem objekata turističke namjene i
turističkih zanimljivosti.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada
Virovitice".

KLASA: 363-01/15-01/42

URBROJ: 2189/01-10/3-15-3

U Virovitici, 14. travnja 2015. godine.

Gradonačelnik

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