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Na temelju članka 454., 455., 456. 457. i 459
Zakona o trgovačkim društvima članka („Narodne
novine“ br. 11/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07.,
146/08. i 137/09.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017.  godine, donosi

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

Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću

Članak 1.

Grad Virovitica većinski je vlasnik trgovačkog
društva Virkom d.o.o. Virovitica.

Temeljni kapital trgovačkog društva Virkom
upisan je u sudskom registru u iznosu 76.385.300,00
kuna, a sastoji se od pet temeljnih uloga članova
Društva koja iznose:
- Grad Virovitica 54.997.700,00  

(pedesetčetirimilionadevetstodevedesetsedam-
tisućasedamstotina) kuna,

- Općina Gradina  5.346.900,00 
(petmilionatristočetrdesetšesttisućadevestotina)
kuna,

- Općina Lukač  5.346.900,00 
(petmilionatristočetrdesetšesttisućadevestotina)
kuna,

- Općina Suhopolje 5.346.900,00 
(petmilionatristočetrdesetšesttisućadevestotina)
kuna,

- Općina Špišić Bukovica 5.346.900,00 
(petmilionatristočetrdesetšesttisućadevestotina  )    
kuna.

Članak 2.

Osnivačima Virkoma 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.

Grad Virovitica, temeljem Ugovora o prijenosu
prava vlasništva klasa: 944-18/15-01/01, urbroj:
2819/01-10/1-15-4 od 27. veljače 2015. godine i
Dodatka Ugovora o prijenosu prava vlasništva klasa:
944-18/15-01/01, urbroj: 2819/01-10/1-15-6 od 31.
ožujka 2015. godine, izvršio je prijenos prava
vlasništva na zemljištu čkbr. 3249/1 u naravi oranica
šećerana sa 4 rali 1591 hvati i čkbr. 3250/3 u naravi
oranica šećerana sa 1 ral i 1486 hvati, obje upisane u
z.k.ul. br. 11865 k.o. Virovitica u  korist trgovačkog
društva Virkom, društvo s ograničenom
odgovornošću Virovitica, Kralja Petra Krešimira IV,
kčbr.30, a radi izgradnje uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda aglomeracije Virovitica, čime je
omogućeno da se poveća vrijednost temeljnog
kapitala samo za udio Grada Virovitice.

Vrijednost zemljišta iz stavka 1. ovog članka je
utvrđena u iznosu od 7.251.276,30.

Temeljem navedenog trgovačko društvo
INTEREXPERT-ZAGREB d.o.o. za reviziju,

GRADONAČELNIK
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potrebno provesti postupak strateške
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sportsko-rekreacijsko-turističke zone
jezera)

23.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Zaklade Grada Virovitice za 2016. godinu

24.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
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računovodstvo i savjetovanje Zagreb, obavilo je
reviziju povećanja temeljnog kapitala i izradilo
Izvješće o obavljenoj reviziji povećanja temeljnog
kapitala od 27. siječnja 2017. godine, koje je sastavni
dio ove Odluke.   

Članak 4. 

Grad Virovitica prihvaća Izvješće o obavljenoj
reviziji povećanja temeljnog kapitala od 27. siječnja
2017. godine kojim je utvrđeno da se temeljni kapital
Trgovačkog društva Virkom d.o.o. Virovitica
povećava 
- sa iznosa od 76.385.300.00 kuna 

(sedamdesetšestmilionatristoosamdesetpet-
tisućatristotine ) kuna, 

- za iznos od 7.251.200,00
(sedammilionadvijestopedesetjednatisućadvi-
jestotine) kuna,

- na iznos od 83.636.500,00 
(osamdesettrimilionašestotridesetšesttisuća-
petstotina) kuna. 

Članak 5.

Povećanje temeljnoga kapitala trgovačkog
društva Virkom d.o.o. Virovitica, provodi se
povećanjem uloga Grada  Virovitice, OIB:
89075064271, za postojeći poslovni udio u
trgovačkom društvu Virkom d.o.o. Virovitica tako da
se:
- nominalni iznos poslovnog udjela Grada

Virovitice, OIB: 89075064271,
sa iznosa od 54.997.700,00 (pedesetčetirimilionade-

vetstodevedesetsedam-tisućasedamstotina) kuna, 
povećava za iznos od 7.251.200,00 (sedammiliona-

dvijestotinepedesetjednatisućadvijestotine) kuna, 
na iznos od 62.248.900,00 (šezdesetdvamiliona-

dvijestočetrdesetosamtisućadevetstotina) kuna.
Nominalni iznos poslovnih udjela ostalih članova

ostaje nepromijenjen.

Članak 6.

Osnivačima trgovačkog društva Virkom d.o.o.
Virovitica pripadaju slijedeći poslovni udjeli:

- Grad Virovitica ima  74,4%
(slovima:sedamdesetčetirizarezčetiri posto) 
udjela,

- Općina Gradina ima         6,4%
(slovima:šestzarezčetiri posto) udjela,

- Općina Lukač ima  6,4% 
(slovima: šestzarezčetiri posto) udjela,

- Općina Suhopolje ima 6,4% 
(slovima: šestzarezčetiri posto) udjela,

- Općina Špišić Bukovica ima 6,4% 
(slovima: šestzarezčetiri posto) udjela.

Članak 7.

Trgovačko društvo Virkom d.o.o. Virovitica
dužno je uskladiti odredbe Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću sa odredbama
ove Odluke.

Članak 8.

Gradsko vijeće Grada Virovitice prihvaća tekst
Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Izmjeni
Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Virkom d.o.o. Virovitica i suglasno je
da se tekst Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o.
Virovitica izmjeni u dijelu koji je potreban zbog
usklađenja sa odredbama ove Odluke te radi
provedbe upisa u registru Trgovačkog suda.

Tekst Odluke o povećanju temeljnog kapitala i
Izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću prilaže se uz ovu Odluku.

Članak 9.

Ovlašćuje se Ivica Kirin, dipl.ing. da u ime Grada
Virovitice na Skupštini Virkoma d.o.o. Virovitica
potpiše Odluku o povećanju temeljnog kapitala i
izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Virkom d.o.o. Virovitica, kao i druge
akte vezane za izmjenu Ugovora o osnivanju društva
s ograničenom odgovornošću odnosno o povećanju
iznosa postojećeg poslovnog udjela Grada
Virovitice, te izjavu o preuzimanju temeljnog uloga. 

Članak 10.

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

Klasa: 024-01/16-01/06

Ur.broj: 2189/01-07/1-17-3

Virovitica, 22. veljače 2017. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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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:340-01/16-01/70
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-17-13
Virovitica, 22. veljače 2017.

Na temelju članka 15. 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., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11.,
84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i
36/15.), članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj:3/11.,, 11/11., 3/12. i 2/16.) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana, 22. veljače
2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja
poslova održavanja prometne signalizacije

na području Grada Virovitice

1. Tvrtki „Ceste“ d.d. iz Bjelovara, Josipa Jelačića
2, povjerava se obavljanja poslova održavanja
prometne signalizacije na području Grada
Virovitice u 2017.g., sa ukupnom cijenom od
390.262,90 kuna (uključivši PDV).

2. Gradonačelnik Grada Virovitice sklopiti će sa
tvrtkom Ceste d.d. iz Bjelovara, Josipa Jelačića 2,
Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova
održavanja prometne signalizacije na području
grada Virovitice u 2017.godini. 

3. Cijene za obavljanje komunalnih poslova iz točke
1. ove odluke utvrđene su ponudbenim
troškovnikom koji je sastavni dio natječajne
dokumentacije.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11., 3/12. i
2/16.) donio je dana, 10. studenog, 2016. godine,
Odluku o pristupanju prikupljanja ponuda pozivom
za povjeravanje obavljanja poslova održavanja
prometne signalizacije na području grada Virovitice
za 2017.g., KLASA: 340-01/16-01/70, UR.BROJ:
2189/01-03/2-16-2.

Odredbom članka 1. citirane odluke određeno je
da se pristupa prikupljanju ponuda za povjeravanje
obavljanja poslova održavanja prometne
signalizacije na području grada Virovitice za 2017.g.
Odredbom članka 4. citirane odluke propisano je da
će se prikupljanje ponuda obaviti pozivom na
dostavu ponuda najmanje trojici ponuditelja. 

Sukladno navedenoj odluci, poziv na dostavu
ponuda gradonačelnik grada Virovitice uputio je
kako slijedi: tvrtki Ceste  d.d. iz Bjelovara, Josipa
Jelačića 2, tvrtki Chemosignal d.o.o. iz Zagreba,
Karlovačka cesta 169, tvrtki Line Expert d.o.o. iz
Bjelovara, Ruđera Boškovića 16, tvrtki Cesting
d.o.o. iz Osijeka, Vinkovačka cesta 63 A i tvrtki
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. iz
Zagreba, Rendićeva 32.

Temeljem upućenog poziva zaprimljeno je tri
ponude: Chemosignal d.o.o. sa ukupnom cijenom
ponude 421.656,09 kuna, Cesting d.o.o. sa ukupnom
cijenom ponude 409.595,71 kuna i Ceste d.d. sa
ukupnom cijenom ponude 390.262,90 kuna.

Sukladno članku 10. stavak 3. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:3/11., 11/11., 3/12. i 2/16.) pozivom
na dostavu ponuda zatraženi su sljedeći dokazi:
dokaz o registraciji za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet poziva (obrtnica ili izvod
iz registra trgovačkog suda), ne stariji od 6 mjeseci
od dana objave natječaja; BON 1 i BON 2, ne stariji
od 30  dana od dana primitka poziva; potvrda
nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zadnji
mjesec prije ponude; sposobnost za obavljanje
komunalne djelatnosti koja je predmet poziva (popis
opreme i poslovnih prostora, broja i strukture
djelatnika, te popis dosadašnjih poslova iz predmeta
nabave s potvrdama naručitelja), potvrda nadležnog
suda da se ne vodi kazneni postupak za odgovornu
osobu ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana
poziva ili javnobilježnički ovjerenu izjavu o
nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj
organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca
ovjerenoj od nadležnog tijela ne starije od 6 mjeseci;
izjava ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda
bude izabrana kao najpovoljnija dostaviti prilikom
sklapanja ugovora jamstvo, u obliku bankarske
garancije, za uredno ispunjenje ugovora za slučaj
povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od
vrijednosti ugovora (s PDV-om), izjava o
nepromjenjivosti cijena; potvrda Službe za financije
o podmirenim obvezama prema Gradu Virovitici ne
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stariju od mjesec dana od dana poziva (ako su s
područja grada Virovitice).

Postupak analize i ocjene pristiglih ponuda
provelo je Povjerenstvo za provedbu prikupljanja
pisanih ponuda i javnog natječaja za komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u gradu Virovitici.

Utvrđeno je da su ponude tvrtke Chemosignal
d.o.o. iz Zagreba, Karlovačka cesta 169 i ponuda
tvrtke Ceste d.d. iz Bjelovara, Josipa Jelačića 2
prihvatljive i u skladu s uvjetima navedenim u
pozivu na dostavu ponude. Ponuda tvrtke Cesting
d.o.o. ocijenjena je kao nepotpuna s obzirom da nije
sadržavala sve isprave na način kako je u pozivu na
dostavu ponuda utvrđeno odnosno sadržavala je
preslike koje nisu javnobilježnički ovjerene.
Slijedom toga ista kao nepotpuna nije uzeta u
razmatranje.

Člankom 16. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj: 3/11., 11/11., 3/12. i 2/16.) određeno je da će se
najpovoljnijom ponudom smatrati ona s najvećim
brojem bodova utvrđenim prema sljedećim
kriterijima: sposobnost za obavljanje djelatnosti:
oprema i poslovni prostor (do 15 bodova), broj i
struktura djelatnika (do 10 bodova), dosadašnji
poslovi (do 10 bodova), povoljnost ponude
ponuđena cijena (do 20 bodova).

Bodovanje predmetne ponude provedeno je
sukladno članku 16. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj: 3/11., ) na način koji slijedi:

1) Chemosignal d.o.o. iz Zagreba, Karlovačka cesta
169

- oprema i poslovni prostor -15 bodova,
- broj i struktura djelatnika-  10 bodova, 
- dosadašnji poslovi- 10 bodova 
- povoljnost ponude-ponuđena cijena 15 bodova
- odnosno ukupno 50 bodova

2) Ceste d.d. iz Bjelovara, Josipa Jelačića 2
- oprema i poslovni prostor -15 bodova,
- broj i struktura djelatnika-  10 bodova, 
- dosadašnji poslovi- 10 bodova 
- povoljnost ponude-ponuđena cijena 20 bodova
- odnosno ukupno 55 bodova

Primjenom kriterija odabira ponude sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11., 3/12. i
2/16.) ponuda tvrtke Ceste d.d. iz Bjelovara, Josipa
Jelačića 2, ocijenjena je povoljna te je naprijed

citirano Povjerenstvo predložilo donošenje odluke o
odabiru iste za povjeravanje obavljanja poslova
održavanja prometne signalizacije na području rgada
Virovitice u 2017.g.

Odredbom članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službenim vjesnik Grada
Virovitice“ broj:3/11.) propisano je da odluku o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora donosi
Gradsko vijeće Grada Virovitice.

Vezano uz sve naprijed 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.oecc., v.r.

Na  temelju članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretnina u vlasništvu grada Virovitice (“Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice br. 4/12 – pročišćeni tekst)
i članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 7/14.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 29. sjednici
održanoj dana 22. veljače 2017. godine, donosi
sljedeću

O D L U K U      
o postupku naplate – trgovačko društvo

Domus d.o.o.

I.

Utvrđuje se da je donesena Odluka o prodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice Klasa: 944-
01/07-01/21 Ur.broj: 2189/01-10/03-07-03 od 05.
prosinca 2007. godine tvrtki Domus d.o.o. Petra
Preradovića 17, Virovitica, te je zaključen
Kupoprodajni ugovor Klasa: 944-01/07-01/21,
Ur.broj:2189/01-10/03-07-4 dana  18. prosinca
2007. godine.

II.

Utvrđuje se da je sukladno točci VII.
Kupoprodajnog ugovora Klasa:944-01/07-01/21,
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Ur.broj:2189/01-10/03-07-4 od 18. prosinca 2007.
godine navedeno da je kupac u slučaju neispunjenja
obveze iz Ugovora dužan prodavatelju platiti razliku
do maksimalne tržišne cijene za kvadratni metar
površine građevinske parcele utvrđene na dan
neispunjenja obveze.

Utvrđuje se da Procjena sudskog vještaka od
siječnja 2017. godine za tržišnu procjenu vrijednosti
nekretnine za građevinsko zemljište čk.br. 407
površine 11.105 m2 upisano u zk.ul.br. 601 k.o.
Antunovac koje je u vlasništvu Domus d.o.o.
Zagreb, Botinec, Kolareve Breze 12
OIB:63774114335 iznosi 1.560.000,00 kuna.

Utvrđuje se da je navedena obveza iz st. 1 ove
točke nastala za vrijeme trajanja predstečajne
nagodbe.

III.

Utvrđuje se da je Domus d.o.o. do stupanja na
snagu ove Odluke platio iznos od 510.227,88 kuna
za skladišno distribucijsku djelatnost sukladno
donesenoj Odluci Klasa:944-01/10-01/40
Ur.broj:2189/01-10/1-10-2 od 22. rujna 2010.
godine.

Temeljem donesene Odluke Klasa:944-01/14-
01/09 Ur.broj:2189/01-10/1-10-3 od 26. lipnja 2014.
godine Domus d.o.o. bio je dužan Gradu Virovitici
uplatiti iznos od 616.909,24 kuna za trgovačku
djelatnost, navedeni iznos nije podmiren jer je
navedena tvrtka stupila u postupak predstečajne
nagodbe, te je sporni iznos prijavljen u izvanparnični
postupak predstečajne nagodbe.

Sukladno navedenoj Procjeni iz prethodne točke
Domus d.o.o. je dužan platiti ostali nepodmireni
iznos od 432.862,88 kuna.

IV.

Gradonačelniku Grada Virovitice daje se
ovlaštenje da potpiše sve akte vezane za dovršetak
postupka naplate.

Klasa:944-01/14-01/09
Ur.broj:2189/01-10/1-17-38
U Virovitici, 22. veljače 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o
muzejima (Narodne novine br.: 110/15) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 29. sjednici
održanoj dana 22. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Statutarne odluke o izmjenama Statuta
Gradskom muzeja Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama Statuta Gradskog
muzeja Virovitica, URBROJ: 54/17.

II. 

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

KLASA: 612-05/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 91. 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, 152/14, 07/17) i članka
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za

odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (KLASA:
602-02/93-01/15, URBROJ: 2189-01-01-93-1, od
01. travnja 1993. godine i „Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 10/10) članak 4. mijenja se i glasi:
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„Djelatnost Centra je:
a) predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju,
b) osnovnoškolsko obrazovanje za djecu s

teškoćama u razvoju po posebnom programu pod
uvjetima koje propisuje ministar nadležan za
obrazovanje,

c) osnovno školovanje odraslih osoba,
d) provođenje rehabilitacijskih programa izvan

nastavnog procesa učenicima redovnih osnovnih
i srednjih škola pod uvjetima koje propisuje
ministar nadležan za obrazovanje,

e) pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o
socijalnoj skrbi:
- usluga psihosocijalne podrške,
- usluga rane intervencije,
- usluga pomoći pri uključivanju u programe 

odgoja i obrazovanja (integracija),
- usluga savjetovanja i pomaganja,
- usluga organiziranog stanovanja, 
- usluga boravka“.

Članak 2.

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

KLASA: 602-01/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju odredbe članka  41. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:84/13.) i odredbe članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici, održanoj dana 22. veljače
2017.g., donosi 

ODLUKU
o  izmjenama i dopunama Odluke o

određivanju granice udaljenosti od građevine
namijenjene zbrinjavanju otpada

Članak 1.

U Odluci o određivanju granice udaljenosti od
građevine namijenjene zbrinjavanju otpada

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:13/06. i
2/09.) članak 2. mijenja se i glasi:

Granica koja određuje područje unutar kojeg se
primjenjuje pravo na naknadu iz članka 1. odluke
utvrđuje se na udaljenosti od 500 metara od vršne
točke parcele na kojoj se nalazi Gradsko odlagalište
Virovitica  i obuhvaća parnu stranu ulice Josipa Jurja
Strossmayera  od kućnog broja 108 do kućnog broja
202, nepranu stranu ulice Josipa Jurja Strossmayera
od kućnog broja 119 do kućnog broja 195, cijelu
Dravsku ulicu te Ulicu Bajer samo kućni broj 1.

Karta granice udaljenosti 500 metara od
građevine namijenjene zbrinjavanju otpada sastavni
je dio ove odluke, ali se ne objavljuje uz Odluku.

Članak 2.

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

KLASA:351-01/17-01/03
UR.BROJ:2189/01-03/2-17-2
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. stavak 4. 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. i 147/14.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice - pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik
Grada Virovitice" br. 7/14), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017.  godine, donosi 

IZMJENU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  
ZA  2016.  GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu
("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 11/15, 5/16,
10/16) članak 2. mijenja se i glasi: 

"Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:
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Procjena
troškova za
2015. god.
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Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u ̈ Službenom vjesniku¨Grada Virovitice.

KLASA: 361-01/15-01/55
URBROJ: 2189/01-03/14-17-8
Virovitica, 22. veljače 2017.

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 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2016. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu

II

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

Klasa: 361-01/15-01/55
Ur.broj:2189/01-07/3-17-11
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. stavka 4. 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 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj:7/14) gradonačelnik Grada Virovitice dana 14. veljače 2017.g., podnosi
sljedeće

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. god. utvrđeno je građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području grada Virovitice kao što su:
- javne površine (ceste, nogostupi, mostovi, parkirališta),
- poduzetničke zone,
- javna rasvjeta,
- objekti opskrbe pitkom vodom,
- objekti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
- priprema i kupovina građevinskog zemljišta,
- objekti i uređaji za održavanje čistoće.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene su aktivnosti s
procjenom troškova za gradnju tih objekata i uređaja, za nabavu opreme, te je dan iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja djelatnosti i to:
1. Izgradnja i rekonstrukcija javnih površina,
2. Izgradnja poduzetničkih zona,
3. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete,
4. Građenje i rekonstrukcija građevina oborinske odvodnje,
5. Kupnja građevinskog zemljišta,
6. Uređenje javnih površina,
7. Zaštita okoliša.

Izvršenje ovog Programa bilo je vezano uz ostvarenje financijskih sredstava po osnovu naplate
komunalnog doprinosa i šumskog doprinosa, komunalne naknade i naknade za legalizaciju, vodnog
doprinosa i sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od Ministarstva graditeljstva i Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, od kapitalne pomoći APNa, te prihoda s osnova brinjavanja
otpada i namjenskih sredstava Flore. 

Proračunom Grada Virovitice za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.
godini predviđeno je 6.677.200,00 kn, a realizirano je 5.908.448,52 kn odnosno 88,49%.

Iz tabelarnog prikaza realizacije Programa, vidljivo je kako je isti većim dijelom realiziran.
Projekti koji nisu realizirani, realizirat će se u narednom periodu, odnosno kada se stvore određeni
preduvjeti za realizaciju.

Na osnovu navedenog slijedi tabelarni prikaz realizacije Programa.
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KLASA:361-01/15-01/55
URBROJ:2189/01-03/14-17-10
Virovitica, 14. veljače 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA VIROVITICE
Ivica Kirin, dipl. Ing.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na    29.  sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Grada

Virovitice u 2016. godini

I

Prihvaća se Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2016. godini.

II

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

Klasa: 331-01/15-01/152
Ur.broj:2189/01-07/3-17-7
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 28. stavka 4. 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. i 147/14.) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14) gradonačelnik Grada
Virovitice dana 14. veljače 2017.g., podnosi sljedeće

Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice

u 2016. godini

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i

Programu održavanja komunalne infrastrukture u

2016. godini utvrđeno je održavanje komunalne

infrastrukture na području Grada Virovitice za

komunalne djelatnosti:

- Održavanje i čistoća 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 kanala za oborinsku odvodnju,

Programom održavanja komunalne infrastrukture

u 2016. godini utvrđen je:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom

pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za

ostvarivanje programa, s naznakom izvora

financiranja.

Za održavanje komunalne infrastrukture

temeljem članka 19. navedenog Zakona koriste se

sredstva prikupljena na ime komunalne naknade,

naknade za korištenje javnih gradskih površina,

spomeničke rente, sredstva od zakupa

poljoprivrednog zemljišta, prihodi ostvareni

prodajom nefinancijske imovine i naknade šteta,

namjenska sredstva Virkoma te prihodi dobiveni od

Županijske uprave za ceste za održavanje bivših

županijskih i lokalnih cesta na području Grada

Virovitice.

Proračunom Grada Virovitice za održavanje

komunalne infrastrukture u 2016. godini predviđeno

je 9.324.600,00 kuna, a ostvareno 8.514.738,69

kuna, odnosno 91,31 %.
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Utrošak planiranih sredstava ostvaren je 93,23 % ili 2.773.573,38 kuna.  Radi loših
vremenskih prilika tijekom proljeća, nije bilo moguće održavati planiranu dinamiku u provedbi
radova na održavanju javnih i javnih zelenih površina što se očitovalo u manjem opsegu
obavljenih radova u odnosu na plan. Velika pažnja usmjerena je na redovitu košnju kako već
formiranih zelenih površina tako i onih koje se nalaze van centra naselja, a predstavljaju veće
zelene cjeline u vlasništvu grada koje su nerijetko bile zapuštene i obrasle korovom. Osim
intenzivnijeg održavanja javnih površina u naselju Virovitica, redovito su odrađeni i radovi na
održavanju javnih zelenih površina u prigradskim naseljima i to u vidu košnje trave, skupljanja
otpada, skupljanja lišća, orezivanje živica i dr.

Uvidom u strukturu troškova razvidno je da se najviše sredstava utroši za održavanje
travnjaka kroz košnju i odvoz trave, a slijedeća velika stavka je i čišćenje nogostupa i kolnika i to
prvenstveno strojno. Samo na taj način moguće je pratiti dinamiku uređenja grada gdje svake
godine raste broj kilometara uređenih kolnika sa rubnicima gdje je neophodno održavanje
čistoće putem čistilice.
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Pozicijom „Ostali komunalni poslovi“ obuhvaćeni su svi radovi koji nisu izravno usmjereni na
održavanje javnih površina, a neophodni su kao prateći radovi prilikom održavanja raznih
aktivnosti koje se provode na području komunalnog gospodarstva kao npr. regulacija prometa,
radovi na organizaciji kulturno-sportskih događaja, razni prijevozi, održavanje komunalne
opreme poput, košarica za otpatke, fontana, klupe i sl. Nominalnim utroškom  199.932,28 kuna
stavka je realizirana u 99,97 % - tnom iznosu.
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Izvršenje stavke u 99,87 % -tnom iznosu. Nabavkom nove dekorativne rasvjete očekivani su
nešto veći troškovi montaže. No budući da je plaćanje dijela montaže i demontaže
novonabavljene rasvjete prolongirano za narednu godinu, nakon demontaže, ostvarenje stavke je
izvršeno u planiranom iznosu.  Kao i svih godina do sada dio dekorativne rasvjete koja je dotrajala
zamjenjuje se novom što je napravljeno i 2016. godine kada je postavljena dodatna nova rasvjeta
oko stabala ispred gimnazije i crkve, a također je provedena i montaža potenciometara na
svjetlećim lancima oko stabala čime je smanjen intenzitet svjetla koje je smetalo vozačima
motornih vozila. Osim toga dodatno je ukrašen prostor oko kućica gdje je bio centar događanja
povodom Adventa.
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Izvršenje stavke u iznosu od 274.311,78 kuna ili 99,93 %. Radovi na održavanju gradskog
bazena obuhvaćaju uobičajene stavke održavanja kako samog bazena tako i troškove usluga
potrebnih za uobičajen i neometan rad bazena. 
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Planirana sredstva utrošena su u iznosu od 838.532,70 kuna ili 83,85 %, a odnose se na uobičajene
stavke održavanja nerazvrstanih cesta, nogostupa i klanjaca u zimskim uvjetima. Tijekom mjeseca
siječnja i veljače 2016. godine u nekoliko navrata je bilo potrebe za angažiranjem svih raspoloživih
snaga u čišćenju snijega zbog velikih oborina u kratkom vremenu dok u razdoblju studenog i prosinca
2016. nije bilo većih oborina te su planirani troškovi ostali neutrošeni jer su se radovi odnosili samo na
redovno održavanje prohodnosti i sigurnosti u prometu zbog povremenih niskih temperatura i poledica. 

Planirana sredstva utrošena su u 100 %-tnom iznosu. Kao i na nerazvrstanim cestama u gradu i
prigradskim naseljima a obzirom da su bivše županijske i lokalne ceste većeg prioriteta, tijekom
mjeseca siječnja i veljače angažiran je veći broj strojeva i kamiona radi potrebe za čišćenjem
snijega koji je u većim količinama pao u relativno kratkom vremenu. Također sredstva su
utrošena i na sprečavanje poledice i osiguranja sigurnosti prometa na cestama krajem 2016.
godine.
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Planirana sredstva utrošena su u gotovo 100%-tnom iznosu, odnosno u iznosu od
1.347.185,26 kuna ili 99,79 %, a odnose se na uobičajene stavke održavanja nerazvrstanih cesta
na području Grada Virovitice. Ove 2016. godine pri održavanju cesta, osim uobičajenih lokalnih
popravaka asfaltom (udarne rupe, ispusi) pažnja je bila usmjerena na jače održavanje nogostupa,
makadamskih cesta i kao i prošle godine na redovno održavanje sustava odvodnje oborinskih
voda. U sklopu održavanja makadamskih cesta dovezeno je i ugrađeno preko 1500m3 kamena,
očišćeni su postojeći cestovni kanali te iskopani novi cestovni kanali na pojedinim dionicama
nerazvrstanih cesta, te izvedene sanacije pojedinih nogostupa. Dio sredstava utrošeno je na
redovnu košnju bankina, korekciju revizionih okana, uređenje betonskih krila, propusta, obloge
kanala...
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Za radove na održavanju prometnih površina na bivšim županijskim i lokalnim cestama
planirana su sredstva u iznosu od 954.000,00 kn, a utrošeno je 513.970,26 kn  odnosno 53,88%
iznosa. Sredstva nisu utrošena u planiranom obimu obzirom da izvor prihoda od strane ŽUC-a
nije dobiven sukladno planiranom (ostvarenje prihoda iznosi 73,39%). Obzirom da se dio prihoda
utrošio na održavanje bivših ŽUC-ovih cesta u zimskim uvjetima gdje je ostvarenje planiranog
100%, u odnosu na sveukupne planirane prihode moralo se voditi računa o namjenskim
sredstvima te je došlo do smanjene realizacije održavanja cesta u ovoj stavci. Sveukupna
realizacija dobivenih prihoda od strane ŽUC-a iznosi 92,96%.

Sredstva su utrošena prema ugovorima za radove na održavanju i uređenju nerazvrstanih
cesta, nogostupa, kanala i mostova na području grada Virovitice i prigradskih naselja u 2016.
godini koje je izvodila tvrtka Ceste d.d. Bjelovar. 

Radovi, koji su redovito izvođeni na području grada Virovitice i prigradskih naselja, a
sukladno ukazanim potrebama i zahtjevima mjesnih odbora i građana su: popravak oštećenja
kolnika, dovoz, razastiranje i ugradnja kamenog materijala, strojno produbljivanje cestovnih i
odvodnih jaraka, izrada ili popravak cijevnih propusta, korekcija visina revizionih okana i
slivnika, popravak oštećenih bankina, strojno obrezivanje grmlja i šiblja, profiliranje kolnika i
bankina.
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Na natječaju provedenom sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu odabrana je
ovlaštena pravna osoba, Domogradnja d.o.o. Virovitica, za obavljanje poslova na održavanju
postojećeg sustava javne rasvjete u 2016. godini, a za koje je bio planiran iznos od ukupno
290.000,00 kn. Sa navedenom tvrtkom potpisan je Ugovor o održavanju javne rasvjete tijekom
2016. god. 

Radovi su izvedeni prema sklopljenom ugovoru i pripadajućem troškovniku u ukupnom
iznosu 289.699,13 kn što je 99,98 % planiranih troškova.
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Tijekom 2016. godine, sukladno planiranom programu održavanja realizirano je sljedeće:
- u sklopu održavanja horizontalne prometne signalizacije tijekom ljetnih dana a prije početka

školske 2016/2017 godine obavljeno je prvenstveno redovno obilježavanje pješačkih prijelaza i
oznaka „Škola“, a zatim i drugih poprečnih i uzdužnih oznaka na kolniku, te ostalih oznaka na
kolniku koje se održavaju svake godine (parkirališta, polja za usmjeravanje, natpisi na kolniku) a
koje se nalaze na nerazvrstanim cestama grada Virovitice,

- sukladno dobivenim suglasnostima postavljeni su novi prometni znakovi,
- isto tako, redovno se postupalo prema dojavama policijskih službenika i ostalih građana koji su

upozoravali na nedostatak prometnih znakova ili potrebu popravka,
- svi radovi izvedeni su u skladu s važećom Odlukom o uređenju cestovnog prometa na području

grada Virovitice, te odlukama i suglasnostima vezanim za prometna rješenja u gradu.
Ukupno utrošena sredstva za održavanje prometne signalizacije tijekom 2016. godine iznose

149.804,02 kuna što znači da je realizirano 99,87 % planiranog obima radova u sklopu planiranih
sredstava.
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Tijekom 2016. godine, sukladno planiranom programu održavanja realizirano je sljedeće:
- u sklopu održavanja horizontalne prometne signalizacije tijekom ljetnih dana a prije početka

školske 2016/2017 godine obavljeno je prvenstveno redovno obilježavanje u blizini škola a na
bivšim županijskim i lokalnim cestama a zatim i drugih poprečnih i uzdužnih oznaka na
kolniku, te ostalih oznaka na kolniku koje se održavaju svake godine (polja za usmjeravanje,
natpisi na kolniku, središnje i rubne crte),

- obavljena je izmjena oštećenih prometnih znakova 
- održavani su svjetlosno-signalni uređaji i oprema, 
- isto tako, redovno se postupalo prema dojavama policijskih službenika i ostalih građana koji

su upozoravali na nedostatak prometnih znakova ili potrebu popravka,
- svi radovi izvedeni su u skladu s važećom Odlukom o uređenju cestovnog prometa na

području grada Virovitice, te odlukama i suglasnostima vezanim za prometna rješenja u gradu.
Ukupno utrošena sredstva za održavanje prometne signalizacije na bivšim županijskim i

lokalnim cestama tijekom 2016. godine iznose 157.866,88 kuna što znači da je realizirano 44,10
% planiranog obima radova u sklopu planiranih sredstava. Sredstva nisu utrošena u planiranom
obimu obzirom da izvor prihoda od strane ŽUC-a nije dobiven sukladno planiranom.
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Pod stavkom Održavanja kanala za oborinsku odvodnju izvršeno je uređenje i niveliranje
postojećih kanala za oborinsku odvodnju na području grada i prigradskih naselja, čime se želi
poboljšati funkcionalnost sustava odvodnje. Ukupno utrošena sredstva za ovu namjenu u 2016.
godini iznose 17.868,00 kn, odnosno  35,74%  planiranih sredstava. 

KLASA: 363-01/15-01/152
URBROJ: 2189/01-03/4-17-6
Virovitica,  14. veljače 2017.

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

II

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

Klasa: 363-05/15-03/01
Ur.broj:2189/01-07/3-17-7
Virovitica, 14. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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



SLUŽBENI VJESNIK br. 223. veljače  2017. Strana 49

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2016. godinu

Sukladno članku 25. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN86/12,
143/13), (u daljnjem tekstu: Zakon) podnositelji zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom
stanju za nezakonito izgrađenu zgradu, odnosno vlasnici zgrade, dužni su prije donošenja rješenja
o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u
daljnjem tekstu: naknada), odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste.

Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo
jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području
nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju. Visina i način obračuna iznosa
naknade, te detaljniji uvjeti plaćanja naknade propisani su Uredbom o naknadi za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12, 139/14).

Člankom 31. Zakona utvrđuju se uvjeti i način korištenja sredstava prikupljenih s osnove
naknade, odnosno dvadeset posto (20%) sredstava naknade su prihod proračuna jedinice lokalne
samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad
tih upravnih tijela, te trideset posto (30%) sredstava naknade su prihod proračuna jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za
izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju
područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave. Nadalje, preostalih pedeset posto (50%) sredstava naknade su prihod
državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu Zakona i ostalih
mjera.

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2016. godinu planirano je 237.600,00 kuna. U 2016. godini realiziran je prihod u iznosu od
215.579,66 kuna, odnosno 90,73%, a rashod u iznosu od 236.100,00kuna, odnosno 99,37%.
Razlika do realiziranih rashoda, u iznosu od 20.520,34 kune ostvarena je iz prenesenih sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru realiziranih za 2015. godinu.

Na osnovu navedenog slijedi tabelarni prikaz realizacije rashoda:

KLASA: 363-05/15-03/01
URBROJ: 2189/01-03-01/04-17-6
Virovitica,  14. veljače 2017. 

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing., 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  29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje

komunalnim otpadom za 2016. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2016. godinu.

II

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

Klasa: 351-01/17-01/30
Ur.broj:2189/01-07/3-17-8
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju odredbe članka 33. stavak 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
("Narodne novine" broj:94/13.) i odredbe članka 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" broj:7/14.) gradonačelnik Grada Virovitice, dana 14. veljače
2017.g., podnosi sljedeće

Izvješće o izvršenju programa gradnje građevina 
za gospodarenjekomunalnim otpadom za 2016. godinu

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Programu gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu ("Službeni vjesnik Grada Virovitice"
broj:13/14.), utvrđene su aktivnosti s procjenom troškova za gradnju tih objekata i uređaja, za
nabavu opreme, te je dan iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Izvršenje ovog Programa bilo je vezano uz ostvarenje financijskih sredstava po osnovi naplate
komunalnog doprinosa i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Proračunom Grada Virovitice za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  u
2016. godini predviđeno je 611.000,00 kn, a realizirano je 400.825,57 kn odnosno 65,60%.

Iz tabelarnog prikaza realizacije Programa, vidljivo je kako je isti većim dijelom realiziran.
Projekti koji nisu realizirani, realizirat će se u narednom periodu, odnosno kada se stvore određeni
preduvjeti za realizaciju.
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KLASA:351-01/15-01/30
URBROJ:2189/01-03/14-17-7
Virovitica, 14. veljače 2017. godine

GRADONAČELNIK GRADA VIROVITICE
Ivica Kirin, dipl. Ing., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2016. godinu

I

Prihvaća se  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.
godinu

II

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

Klasa: 321-01/15-01/01
Ur.broj:2189/01-07/3-17-9
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

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

Na osnovu navedenog slijedi tabelarni prikaz realizacije Programa: 
Prikaz realizacije Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom: 
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Na temelju odredbe članka 39.Stauta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik
Grada Virovitice" broj:7/14.) Gradonačelnik Grada Virovitice podnosi sljedeće

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava
šumskog doprinosa

za 2016. godinu

Sukladno Zakonu o šumama ("Narodne novine" broj:140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10.,
25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) i Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 11/15. i 5/16.) utvrđuje se namjena korištenja i
kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju
proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti).      

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa utvrđene su aktivnosti s procjenom
troškova za izgradnju komunalne infrastrukture, te je dan iskaz financijskih sredstava potrebnih
za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Izvršenje ovog Programa bilo je vezano uz ostvarenje financijskih sredstava dobivenih od
pravnih osoba koje prodaju drvne sortimente i  plaćaju šumski doprinos  u visini od 3,5 % od
prodajne cijene proizvoda na panju, a u brdsko-planinskim područjima i područjima od posebne
državne skrbi 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun jedinice lokalne samouprave i koriste se
isključivo za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture. 

Proračunom Grada Virovitice za 2016. godinu planiran je prihod od šumskog doprinosa od
400.000,00 kuna, a ostvareno 386.069,39 kune, odnosno 96,52 % od planiranog. 

KLASA: 321-01/15-01/01
URBROJ: 2189/01-03/14-17-8
Virovitica, 14. veljače 2017. godine

GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dip.ing.,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 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017, godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

za grad Viroviticu u 2016. godini

Plan gospodarenja otpadom Grada Virovitice
donijelo je Gradsko vijeće Grada Virovitice u
listopadu 2014.godine za vremenski period od 2014.
godine do 2020. godine.

Navedeni Plan izradila je je tvrtka „DLS“ iz
Rijeke, Slavka Krautzeka 83/a, sukladno Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:94/13.).

Planom su utvrđene mjere za gospodarenje
otpadom za grad Viroviticu kao što su:
- Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim

otpadom i posebnim kategorijama otpada

o Opće mjere za izbjegavanje nastanka i 
smanjenja količina generiranog otpada

o Opće mjere za gospodarenje opasnim 
otpadom

o Opće mjere za gospodarenje posebnim 
kategorijama otpada

- Mjere prikupljanja miješanog komunalnog

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

o Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja
komunalnog otpada u kućanstvima

o Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja
komunalnog otpada iz javnih i uslužnih 
djelatnosti

- Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,

metala, stakla i plastike te krupnog komunalnog

otpada

o Izdvajanje otpada na mjestu nastanka
o Odvojeno skupljanje otpada u 

domaćinstvima
o Odvojeno prikupljanje krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada
o Odvojeno skupljanje otpada u gospodarskim

djelatnostima
o Odvojeno skupljanje komunalnog otpada iz 

javnih i uslužnih djelatnosti

Izvršenje i praćenje ovog Plana kontinuirano se
ostvaruju kroz rad nadležnih upravnih odjela Grada
Virovitice i rad gradskih komunalnih tvrtki.

Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim

otpadom i posebnim kategorijama otpada

Upravljanje odlagalištem komunalnog otpada
Grad Virovitica povjerio je komunalnoj tvrtki „Flora
Vtc“ d.o.o. u Virovitici, Vukovarska 5, u vlasništvu
Grada Virovitice. Društvo je registrirano za
obavljanje djelatnosti održavanja čistoće,
sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada, a koje
obavlja na području grada Virovitice i na području
općina Suhopolje, Špišić Bukovice, Lukača i
Gradine. Osim komunalnog otpada, komunalna
tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. na cijelom području
organizirano sakuplja korisni otpad (metal,
elektronički otpad, auto i kamionske gume,
akumulatore i baterije, od kućanstava i pravnih
osoba također odvojeno sakupljaju karton, papir i
plastične materijale) i  glomazni otpad.  

U veljači 2005. godine potpisan je osnovni
Ugovor za sanaciju odlagališta komunalnog otpada
„GO VIROVITICA“ u iznosu 27.346.398,82 kn s
učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost u navedenoj investiciji u visini 60%.
Radovi na sanaciji započeli su 2006. godine, a od
2007. godine do 2011. godine radovi su se
intenzivirali, te je sanacija odlagališta komunalnog
otpada “GO“ Virovitice djelomično je završena u
2013. godini,  odnosno realiziran je ugovor s
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Kako postoji potreba za izvođenjem dodatnih radova
na proširenju kapaciteta odlagališta, od Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražena
dodatna sredstva za nastavak projekta. Dana 30.
studenog 2015. godine potpisan je dodatak XI.
osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju
programa sanacije odlagališta komunalnog otpada
„GO Virovitica“ kojim se Fond obvezuje da će
sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu od najviše
do 31.722.273,16 kn, što čini 60% procijenjenih i
opravdanih troškova sanacije odlagališta koji iznose
52.870.455,26 kn. Novo projektirani volumen tijela
Odlagališta omogućit će zaprimanje svog
komunalnog otpada do 2018.g., a poslužit će i za
odlaganje dostatnog dijela neopasnog otpada iz
budućeg postrojenja-sortirnice koja će biti smješteno
u neposrednoj blizini postojećeg Odlagališta. 

Kako Fond neke radove ne može sufinancirati s
obzirom da nisu u skladu sa Odlukom o

sastavnicama troškovnika i postupku provedbe

sanacije neuređenih službenih odlagališta

komunalnog otpada koje Fond sufinancira u sklopu

zajedničkih ulaganja u sanaciju odlagališta, te
sukladno prijedlogu Fonda da se ne ugovara
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kompletno postavljanje gornjeg brtvenog sloja
(završni pokrovni sloj), bilo je potrebno radove
podijeliti u dvije faze. Prva faza je zatvaranje kazeta i
izrada dva nasipa, dok će u drugoj fazi biti izvedeni
završni pokrovni sloj. Nakon pripremljene
dokumentacije s kojom se je usuglasio i Fond,
provedena je javna nabava i Grad Virovitica
ugovorio je nastavak radova  na sanaciji u iznosu od
879.903,40 kn sa tvrtkom PROMET GRAĐENJE
d.o.o. iz Požege. Također su ugovoreni projektantski
i stručni nadzor za predmetne radove na sanaciji GO
Virovitica. Izvođač radova uveden je u posao 12.
listopada 2015. godine. U 2016. godini izvedeni su
radovi na izradi jedne kazete u vrijednosti od
380.825,57, nastavak radova planira se u 2017.
godini sukladno potrebama odlagališta. 

Vrijednost izvedenih radova na sanaciji
odlagališta do sada iznosi 45.040.278,22 kn s PDV-
om. U svrhu sanacije nabavljena su i dva stroja: 
- kompaktor vrijednosti 2.241.750,00 kn,
- utovarivač-gusjeničar vrijednosti 1.584.780,00 kn. 

Zanimljivo je da nam je nakon nekoliko godina
povećana (prvi put od 2008. godine) količina
sakupljenog i odloženog miješanog komunalnog
otpada za 75,79 tona u odnosu na 2015. godinu.
Ukupno sakupljena i odložena količina otpada u
2016. godini iznosi 8.139,55 tona. Istovremeno
zadržan je trend smanjivanja sakupljenog miješanog
komunalnog otpada od kućanstava u gradu Virovitici
za cca 18 tona ili 0,4 % u odnosu na 2015. godinu.
Smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
rezultat je povećanog izdvajanja korisnog otpada na
kućnom pragu.

Na području Grada Virovitice evidentirane su
četiri veća i dva manja divlja odlagališta otpada, a to
su na sljedećim lokacijama: 
• odlagalište otpada u naselju Rezovac
• odlagalište otpada u naselju Sveti Đurađ
• odlagalište otpada u naselju Golo Brdo 
• otpadom onečišćeno tlo na klizištu Jasenaški put
• odlagalište u M. D. Bogdanića
• odlagalište otpada u Jasenašu

U 2016. godini sanirana su dva manja divlja
odlagališta, u Ličkoj i Bečkoj ulici te se pojavilo
novo manje odlagalište u Ulici M.D. Bogdanića.
Neka divlja deponija još su aktivna, te se koriste
uglavnom za odlaganje glomaznog otpada, dok su
druga manje aktivna i obrasla vegetacijom. Uz
navedena veća divlja odlagališta, periodički se
pojavljuju i manji slučajevi nepropisnog odbacivanja
otpada. Navedene se točke saniraju odmah, kako bi
se spriječilo nastajanje većih odlagališta. Mjere za
spriječavanje nastanka divljih odlagališta su: 

- uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o
nepropisno odbačenom otpadu 

- uspostavljen sustav za evidentiranja lokacija
odbačenog otpada 

- povećane su mjere kontrole i nadzora putem
komunalnih redara 
I u 2016. godini djelatnici Grada Virovitice i

komunalnog društva „Flora Vtc“ d.o.o. uključili su
se u kampanju “Zelena čistka”, koja se održava u
cijeloj Hrvatskoj, i prilikom naprijed spomenute
akcije skupljeno je mnoštvo otpada koje se nalazilo
na divljim odlagalištima.

Sukladno zakonu, obaveza Grada Virovitice je da
izgradi dva reciklažna dvorišta. Za potrebe
odvojenog sakupljanja otpada, ishođene su
građevinske dozvole za izgradnju dva reciklažna
dvorišta. Jedno reciklažno dvorište gradit će se na
lokaciji u blizini Gradskog odlagališta , a drugo će
biti izgrađeno na lokaciji u Poduzetničkoj zoni II u
Virovitici. Grad je podnio zahtjev prema Fondu za
dodatno sufinanciranje izgradnje reciklažnih
dvorišta, te je izgradnja istih predviđena u 2017.
godini. 

Isplata naknade vlasnicima nekretnina i
jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“
broj: 59/06. i 109/12.) započela je 2008. godine te je
isplaćena i u 2016. godini. Isplaćena je naknada za 3
korisnika u ukupnom iznosu od 5.356,28 kn. za
umanjenju tržišnu vrijednost nekretnine sukladno
Pravilniku o mjerilima, postupku i načinu
određivanja iznosa naknade 

Opće mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenja

količina generiranog otpada

Komunalna tvrtka Flora Vtc kontinuirano obavlja
izobrazbu građana - korisnika svojih usluga na
slijedeći način:
- kvartalno izdavanje i slanje na kućne adrese

edukativnog letka u kojemu su opisani zakoniti
načini zbrinjavanja svih otpada koji nastaju u
domaćinstvima

- edukativne radio emisije na lokalnim postajama
putem kojih se građani i poduzetnici informiraju
sa zakonskim izmjenama i promjenama u sustavu
gospodarenja otpadom

- edukativne radionice po vrtićima i školama u
svrhu izobrazbe djece i mladeži o važnosti
pravilnog gospodarenja otpadom, kontinuirana
izobrazba nastavničkog osoblja,  te suradnja sa
svim ustanovama na projektima iz domene
gospodarenja otpadom

- informativna web stranica i Facebook profil
putem kojih se građani informiraju o novinama u
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sustavu gospodarenja otpadom, te im je
omogućena  interaktivna komunikacija  sa
stručnjacima za problematiku zbrinjavanja
otpada

- besplatni info telefon na koji se građani
usmjeravaju za postavljanje svih pitanja glede
problematike gospodarenja otpadom

Grad Virovitica i komunalno društvo „Flora Vtc“
d.o.o. ulažu velike napore na osvješćivanju i
poticanju građana na razvrstavanje otpada prema
vrsti: ambalažni  (papir, staklo, metal), biorazgradiv
(ostaci hrane), i otpad koji se ne može više preraditi
odnosno reciklirati ili kompostirati i to sve već u
kućanstvima. 

Sukladno odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:94/13.)  jedinice lokalne samouprave dužne su
na svom području osigurati uvjete i provedbu
propisanih mjera za pravilno gospodarenje
komunalnim otpadom, prvenstveno u smislu
organiziranja odvojenog sakupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada na način da se omogućuje
smanjenje količine deponiranog smeća na
odlagalištu i ponovno korištenje korisnog otpada kao
sirovine u nastajanju novih vrijednosti. 

Naprijed navedena tvrtka zajedno sa lokalnom
upravom uvodi mjere za pravilno gospodarenje
komunalnim otpadom, između ostalog, planira se
sav korisni otpad koji nastaje na području grada
Virovitice odvojeno sakupljati kako isti ne bi završio
na odlagalištu. Korisni, odvojeno sakupljeni otpad,
(papir i plastika) već se odvojeno sakuplja od
privatnih kućanstava i pravnih osoba.

Na ukupnom području sakupljanja otpada
postavljeno je 40 zelenih otoka u kojima se sakuplja
papir, plastika, staklena i metalna ambalaža koje se
posude prazne od jedan do dva puta tjedno, ovisno o
količini punjenja. Na dijelu zelenih otoka postavljeni
su i kontejneri za sakupljanje staklene ambalaže, a
koje kontejnere prazni nacionalni koncesionar
Unija-Nova. Građanima Grada Virovitice
omogućeno je i zbrinjavanje tekstila, otpadne odjeće
i obuće postavljanjem 6 kontejnera u gradu koje je
postavila tvrtka Globus d.o.o. iz Pitomače. Broj
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada  po
vrstama otpada nije se mijenjao, a to su sljedeći:

- komunalni otpad 120L        6.609 kom
- komunalni otpad 1100L 169 kom
- komunalni otpad 5000L 40 kom
- korisni otpad 1100L 153 kom
- spremnici za staklo  8 kom
- spremnici za tkaninu 6 kom
- spremnici za baterije 9 kom

Grad Virovitica za potrebe odvojenog sakupljanja
otpada ishodio je građevinske dozvole za izgradnju
dva reciklažna dvorišta na području grada Virovitice.
Jedno reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji u
blizini Gradskog odlagališta, a drugo će biti
izgrađeno na lokaciji u Poduzetničkoj zoni II u
Virovitici. Napominje se da je Fond za zaštitu
okoliša u energetsku učinkovitost financirao u 100%
iznosu izradu projektne dokumentacije.

Opće mjere za gospodarenje opasnim otpadom

Na lokaciji u blizini Gradskog odlagališta za koju
je ishodovana građevinska dozvola za izgradnju
reciklažnog dvorišta, osiguran je prihvat i
privremeno skladištenje opasnog otpada sukladno
važećim propisima za reciklažna dvorišta. Sav
prikupljeni otpad razvrstava se prema vrsti, svojstvu
i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima,
te se nakon privremenog skladištenja predaje
ovlaštenim osobama za zbrinjavanje i oporabu na
daljnje postupanje sukladno važećim pravilnicima i
zakonu.

Za građevinski materijal koji sadrži azbest postoji
posebno izgrađena kazeta u sklopu GO Virovitica u
koju se odlaže spomenuti otpad na točno propisan
način i sukladno  uputama i važećim propisima. 

Sakupljena otpadna ulja, filtere od ulja, zauljenu
ambalažu i filtere za zrak predaju se ovlaštenom
koncesionaru na oporabu, a to je za naše područje
sakupljanja Našice cement d.d. i Kemokom d.o.o. 

Sakupljene i sortirane gume, ovisno o veličini,
odvoze se na daljnju oporabu ovlaštenim
oporabiteljima gume većih profila u Gumiimpex
d.d., a gume manjih profila u Našice cement d.d.
Zbrinjavanje otpadnih baterija i akumulatora  odvozi
se na oporabu u tvrtku C.I.A.K d.o.o., Zagreb.

Zbrinjavanje otpadnih vozila „Flora Vtc“ d.o.o.
kao ovlašteni koncesionar za sakupljanje otpadnih
vozila, ista predaje ovlaštenom koncesionaru, tvrtki
CE-ZA-R d.o.o., kojoj se predaje o ostali metalni
otpad kada se skupi dovoljna količina za
ekonomičan prijevoz, isti se preša  i odvozi na
daljnju oporabu. 

Sakupljeni EE-otpad, predaje se ovlaštenim
obrađivačima, a to su tvrtka Spectra Media d.o.o.,
Virovitica  i CE-ZA-R d.o.o. Zagreb. Papir preuzima
Unijapapir d.d., staklo UNIJA-NOVA d.d., DRAVA
INTERNATIONAL d.o.o. oporabljuje PET otpad i
limenke oporabljuje C.I.O.S. d.o.o.

Građevinski otpad u manjim količinama zaprima
se od građana povremeno i prema potrebama na
odlagalištu. Zaprimljeni materijal koristi se
isključivo za prekrivku tijela odlagališta i kao
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materijal za uređenje pomoćnih putova unutar kruga
odlagališta. 

Opće mjere za gospodarenje posebnim kategorijama

otpada

Odvojeno prikupljanje opada na području čitave
Republike Hrvatske pa tako i Grada Virovitice
započinje 2007. god. donošenjem Pravilnika o
sakupljanju posebnih kategorija otpada (ambalažnog
otpada, otpadnih guma, otpadnih baterija i
akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih mazivih
ulja). Sve navedene posebne kategorije otpada na
području Grada Virovitice sakupljaju se odvojeno.
Ako su posjednici otpada pravne osobe, ovlašteni
sakupljač, „ Flora Vtc „ d.o.o. po prethodno
naručenom pozivu dolazi kod posjednika i preuzima
sve posebne kategorije otpada bez naknade. Ako su
posjednici fizičke osobe, za većinu spomenutih
kategorija otpada na području Grada Virovitice
postavljeni su spremnici za njihovo odlaganje ili
posjednik sam može dovesti na Gradsko odlagalište
gdje za to postoje predviđena mjesta za odlaganje.

Preuzimanje po vrsti materijala razvrstane
otpadne ambalaže od prodavatelja i potrošača
obavlja se na sljedeći način:
• preuzimanje od prodavatelja proizvoda u

ambalaži (prodajni centri)
• na mjestu nastanka otpada (skupljanje po pozivu

pravne osobe koja je posjednik ambalažnog
otpada)

• prihvat na „reciklažnim dvorištima“, zelenim
otocima i kućanstvima  (otpadna ambalaža
skupljena od fizičkih osoba)
„Flora Vtc“ d.o.o.  skuplja i sve vrste papira,

kartona, papirne ambalaže i svih vrsta polimerne
ambalaže, kako od građana, tako i od ustanova i
pravnih osoba direktno na mjestu nastanka.
Podjelom žutih i plavih vreća, postavljanjem
kontejnera ispred više stambenih zgrada i zelenim
otocima, na  području Grada Virovitice uspostavljeni
su uvjeti za primarnu selekciju ambalaže od papira i
kartona te polimerne ambalaže. 

Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada

i biorazgradivog komunalnog otpada

Upravljanje odlagalištem komunalnog otpada
Grad Virovitica povjerio je komunalnom društvu
„Flora Vtc“ d.o.o., koje je registrirano za obavljanje
djelatnosti održavanja čistoće, sakupljanja i
odlaganja komunalnog otpada. Osim miješanog
komunalnog otpada, tvrtka  „Flora Vtc“ d.o.o. na
cijelom području organizirano sakuplja korisni otpad

(metal, elektronički otpad, auto i kamionske gume,
akumulatore i baterije, te od kućanstava i pravnih
osoba odvojeno sakupljaju karton, papir i plastične
materijale) i  glomazni otpad. Otpad se odvozi
jednom ili više puta tjedno, ovisi o potrebi, odnosno
glomazni otpad dva puta godišnje organizirano ili po
pozivu posjednika otpada.

Odvojeno prikupljanje biootpada na području
Grada Virovitica provodi se na način da se zeleni
otpad koji nastaje na javnim zelenim površinama
uslijed održavanja odnosno orezivanja i uklanjanja
stabala, otpad nastao košnjom javnih zelenih
površina, kao i list sa istih, cvjetnice uklonjene sa
cvjetnih gredica, te sav ostali biootpad sakupljen od
građana (zelene vreće i snopići) sa područja Grada
Virovitice odlaže se na posebnom prostoru gradskog
odlagališta do završnog zbrinjavanja jer isto ne smije
završiti na tijelu odlagališta. Ostaci hrane kao
biorazgradivi otpad ne sakuplja se odvojeno. 

Kriterij obračuna količine otpada i naplate za
pravne osobe je prema količini/volumenu, a naplata
za kućanstva obračunava se prema „broju članova
domaćinstva“ sve do stupanja na snagu Uredbe o
načinu obračuna cijene.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja

komunalnog otpada u kućanstvima

Što se tiče mjera za izbjegavanje i smanjenje
nastajanja komunalnog otpada u kućanstvima, one se
provode putem edukacije korisnika odnosno
posjednika otpada i to putem letaka i radio emisija, i
na taj način pokušava se poticati na bolje i
kvalitetnije gospodarenje svim vrstama otpada.
Također je u kućanstvima osigurano odvojeno
sakupljanje kartona, papira i plastičnih materijala
putem plave i žute vreće.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja

komunalnog otpada iz javnih i uslužnih djelatnosti

Što se tiče mjera za izbjegavanje i smanjenje
nastajanja komunalnog otpada iz javnih i uslužnih
djelatnosti, one se provode isto kao i za kućanstva
putem edukacije korisnika odnosno posjednika
otpada i to putem letaka, te je osigurano odvojeno
sakupljanje kartona, papira i plastičnih materijala
putem plave i žute vreće.

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,

metala, stakla i plastike te krupnog komunalnog

otpada
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Osim miješanog komunalnog otpada tvrtka
„Flora Vtc“ d.o.o. na cijelom području organizirano
sakuplja korisni otpad (metal, elektronički otpad,
auto i kamionske gume, akumulatore i baterije, te od
kućanstava i pravnih osoba odvojeno sakupljaju
karton, papir i plastične materijale) i glomazni otpad.
Otpad se odvozi jednom ili više puta tjedno, ovisi o
potrebi, odnosno glomazni otpad dva puta godišnje
organizirano ili po pozivu posjednika otpada. 

Izdvajanje otpada na mjestu nastanka

Podjelom žutih i plavih vreća, postavljanjem
kontejnera ispred više stambenih zgrada i zelenim
otocima, na području Grada Virovitice uspostavljeni
su uvjeti za primarnu selekciju ambalaže od papira,
kartona, polimerne ambalaže, stakla, odjeće i oduće. 

Odvojeno skupljanje otpada u domaćinstvima

Projektom „žutih i plavih vreća“ omogućeno je u
kućanstvima odvojeno sakupljanje papira, kartona i
plastične ambalaže na mjestu nastanka. Tako
odvojeni otpad tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. sakuplja
svaki drugi tjedan te sukladno Pravilniku isti
zbrinjava. Za odvojeno sakupljanje otpada Grad
Virovitica i tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. uz
sufinanciranje Fonda nabavili su dva nova vozila,
dvokomorni i trokomorni kamion. Za posebne
kategorije otpada na području Grada Virovitice
postavljeni su spremnici za njihovo odlaganje ili
posjednik sam može dovesti na lokaciju u blizini
Gradskog odlagališta gdje za takav otpad postoje
predviđena mjesta za odlaganje.

Odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog)

komunalnog otpada

Glomazni otpad odvozi se organizirano dva puta
godišnje ili i više puta po pozivu i dogovor sa
posjednikom otpada. Ovisno o vrsti otpada isti se
razvrstava i privremeno skladišti do njegovog
potpunog zbrinjavanja.

Odvojeno skupljanje otpada u gospodarskim

djelatnostima

Posebne kategorije otpada na području Grada
Virovitice sakupljaju se odvojeno. Ako su posjednici
otpada pravne osobe, ovlašteni sakupljač „Flora
Vtc“ d.o.o. po prethodno naručenom pozivu dolazi
kod posjednika i preuzima sve posebne kategorije
otpada bez naknade. Preuzimanje po vrsti materijala
razvrstane otpadne ambalaže od prodavatelja i

potrošača obavlja se na sljedeći način:
• preuzimanje od prodavatelja proizvoda u

ambalaži (prodajni centri)
• na mjestu nastanka otpada (skupljanje po pozivu

pravne osobe koja je posjednik ambalažnog
otpada)

Odvojeno skupljanje komunalnog otpada iz javnih

i uslužnih djelatnosti

Projektom „ žutih i plavih vreća“ omogućeno je iz
javnih i uslužnih djelatnosti uz komunalni otpad
odvojeno sakupljanje papira, kartona i plastične
ambalaže na mjestu nastanka. Tako odvojeni otpad
tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. sakuplja svaki tjedan
odnosno prema pozivu posjednika otpada.

ZAKLJUČAK

Analizom provedbe Plana gospodarenja otpadom
za grad Viroviticu uočena je potreba za daljnjom
stalnom edukacijom kako građanstva i gospodarskih
subjekata koji proizvode otpad tako i stručnih osoba
koje sudjeluju u praćenju provedbe samog Plana.

Plan gospodarenja otpadom donesen za razdoblje
od šest godina i može se zaključiti da je dio plana u
2016. godini realiziran i da će se sa realizacijom
istog nastaviti i u narednom periodu. Izgradnja i
opremanje reciklažnih dvorišta na području Grada
Virovitice trebaju započeti u 2017. godini nakon
provedenog natječaja, na koji Grad Virovitica
planira prijaviti dva projekta, “Gradnja i opremanje
reciklažnih dvorišta” Ministarstva zaštite okoliša i
energetike kojim bi Ministarstvo sufinanciralo 85%
ukupno prihvatljivih troškova.

Na gospodarenje otpadom u gradu Virovitici
utječe i količina otpada iz drugih jedinica lokalne
samouprave, a koji se zbrinjava na području grada,
što je dovelo do promjene u smislu povećanja
kapaciteta odlagališta, povećanja vrijednosti
sanacije odlagališta, kao i produžetak rokova
završetka sanacije, te zatvaranja odlagališta.

Zanimljivo je da nam je nakon nekoliko godina
povećana (prvi put od 2008. godine) količina
sakupljenog i odloženog miješanog komunalnog
otpada za 75,79 tona u odnosu na 2015. godinu.
Ukupno sakupljena i odložena količina otpada u
2016. godini iznosi 8.139,55 tona. Istovremeno
zadržan je trend smanjivanja sakupljenog miješanog
komunalnog otpada od kućanstava u gradu Virovitici
za cca 18 tona ili 0,4 % u odnosu na 2015. godinu.
Smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
rezultat je povećanog izdvajanja korisnog otpada na
kućnom pragu.
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Rezultat je to rada i napora Grada Virovitice i
komunalne tvrtke „Flora Vtc“ d.o.o. na poticanju,
osvješćivanju i edukaciji građana o potrebi i
korisnosti razvrstavanja otpada prema vrsti, te
informiranju o načinu njegovog preuzimanja i
krajnjeg odlaganja.  

KLASA: 351-01/17-01/01
URBROJ: 2189/01-03-01/01-17-4
Virovitica, 22. veljače 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE

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

Na temelju 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (¨Narodne novine¨ br.
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09,
18/09, 3/13 I 4/12 – pročišćeni tekst) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09, 1/13, 6/13 – pročišćeni tekst,
5/14), Gradsko vijeće grada Virovitice na 29.
sjednici održanoj  dana 22. veljače  2017. godine,
donosi sljedeći,

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o raspolaganju

nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
u  2016. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o raspolaganju nekretninama
u vlasništvu Grada Virovitice  u 

2016. godini KLASA:940-01/17-01/02
URBROJ:2189/01-05/2-17-4 od 01. veljače 2017.
godine.

II.

Izvješće o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice  u 2016. godini
KLASA:940-01/17-01/02 URBROJ:2189/01-05/2-
17-4 od 01. veljače 2017. godine, sastavni je dio
ovog zaključka.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:940-01/17-01/02
URBROJ:2189/01-05/2-17-6
Virovitica, 22. veljače 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

GRAD VIROVITICA
UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKE 

I PRAVNE POSLOVE 

IZVJEŠĆE O RASPOLAGANJU
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU

GRADA VIROVITICE
U 2016. GODINI

UVOD

Odredbom čl. 22. st. 3. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09,
18/09, 3/12 i 4/12 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik
i nadležni upravni odjel podnose Gradskom vijeću
godišnje izvješće glede izvršenog prometa
nekretninama.

Tijekom 2016. godine, Grad Virovitica vršio je
stjecanje i otuđenje nekretnina na području Grada
Virovitice, osnivao ograničena stvarna prava na
nekretninama, te na drugi način raspolagao (najam i
zakup) nekretninama u svom vlasništvu. Stjecanje i
otuđenje, osnivanje ograničenih stvarnih prava, te
drugi načini raspolaganja nekretninama vršeni su
sukladno važećim propisima u trenutku poduzimanja
neke od radnji raspolaganja.

Naprijed navedeni poslovi raspolaganja
nekretninama u nadležnosti su različitih upravnih
tijela Grada Virovitice, ovisno o vrsti nekretnine,
njezinoj namjeni i svrsi u koju se raspolaganje vrši.
Sukladno naprijed navedenom, tijekom 2016. godine
određene radnje u pogledu nekretnina poduzimali su
Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj, Upravni
odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za
prostorno uređenje, komunalne poslove i
graditeljstvo te Upravni odjel za imovinske i pravne
poslove. 
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Obzirom na načine raspolaganja nekretninama i tijela nadležnih za raspolaganje, po
prikupljenim podacima nadležnih upravnih tijela, sastavljeno je navedeno izvješće.

1. NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA VIROVITICE – osnivanje ograničenih
stvarnih prava (služnost)

Sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina („Narodne novine“ br. 80/11), Grad Virovitica, osnovao je stvarne služnosti vodova na
nekretninama za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Stvarna služnost vodova osnovana je u
svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, kojim navedene pravne osobe, kao investitori,
izgrađuju objekte i uređaje komunalne infrastrukture (izgradnje niskonaponske mreže, izgradnje
kabelskog voda, rekonstrukcije i dogradnje niskonaponske mreže i javne rasvjete). Navedena
pravna osoba, budući je osnovana od strane osoba javnog prava, nije dužne platiti naknadu za
osnovano pravo stvarne služnosti vodova.

2. NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA VIROVITICE – stjecanje/otuđenje
nekretnina temeljem odluka sudova, nadležnih tijela i nagodbi sklopljenih sa nadležnim
državnim odvjetništvima

U tijeku 2016. godine, sukladno čl. 186.a Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“
br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13,
89/14), Grad Virovitica je sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom, sklopio jednu
nagodbu u pogledu zemljišta koja se nalaze na području Grada Virovitice. Navedena zemljišta su
u naravi igrališta sa pratećim sportskim objektima, koji su temeljem posebnih propisa postali
vlasništvo jedinice lokalne samouprave – Grada Virovitice, a u javnim upisnicima su bila upisana
kao vlasništvo Republike Hrvatske.

Nadalje, u pogledu određenih nekretnina pred nadležnim sudom Gradi Virovitica vodio je
postupke radi utvrđenja postojanja nekog prava odnosno protiv Grada Virovitice pred nadležnim
sudom vođen je postupak radi utvrđenja postojanja nekog prava. Tako je presudom Općinskog
suda u Virovitici, broj:P-890/2105-5 od 05. veljače 2016. godine, utvrđeno je pravo vlasništva na
zemljištu čk. br. 26/58 sa 4 čhv upisanom u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica, što je Grad Virovitica
bio dužan priznati i izdati stranici odgovarajuću ispravu podobnu za upis vlasništva na
navedenom zemljištu.

Rješenjem o nasljeđivanju, posl. broj:O-172/15-24 od 01. veljače 2016. godine, sukladno čl.
20. st. 2. Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15),
Grad Virovitica stekao je vlasništvo na zemljištima čk. br. 2631, čk. br. 2632/2, čk. br. 2633/2, čk.
br. 2634 i čk. br. 2635, upisanih u zk. ul. br. 1594  k. o. Rezovac te nad ½ dijela stana u zgradi u
Virovitici, Lička 19, sagrađenoj na čk. br. 4365/1, upisanog u pod. ul. br. 869/zk. ul. 2704 KPU k.
o. Virovitica.

Na temelju  rješenja Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji KLASA:UP/Iº-
940-01/16-01/03 URBROJ:2189-02/01-16-4 od 01. prosinca 2016. godine, izvršen je povrat
zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice i to čk. br. 2234/28, čk. br. 2234/29, čk. br. 2234/30 i
167/546 dijela čk. br. 2234/31, upisanih u k. o. Virovitica, ovlaštenicima naknade za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.  
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Na temelju dopunskog rješenja Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji 
KLASA:UP/Iº-940-01/14-01/02 URBROJ:2189-02/01-16-21 od 23. lipnja 2016. godine,

izvršen je povrat zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice i to čk. br. 1569/1 i čk. br. 1569/2,
upisanih u k. o. Virovitica, ovlaštenicima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine.  

Podaci o aktima i zemljištima, koje je Grad Virovitica stekao odnosno na kojima je morao
priznati pravo vlasništva, dani su u donjoj tablici.

3. NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA VIROVITICE – zakup

3.1. Zakup poslovnog prostora 

Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i
64/15), te Odluci o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 2/14, 10/14), tijekom 2016. godine, Grad Virovitica, dao je u zakup poslovne
prostore kako su navedeni u donjoj tablici.
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3.2. Zakup zemljišta 

Sukladno čl. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13 i  48/14) i
Odluci o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice    („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/15), Grad Virovitica dužan je svo građevinsko zemljište u svom
vlasništvu do privođenja namjeni održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, te
sprječavati zakorovljenost, biljne bolesti i štetnike. U cilju postizanja navedene svrhe Grad
Virovitica je građevinsko zemljište, do privođenja namjeni određenoj prostorno-planskom
dokumentacijom, davao u zakup kako je navedeno u donjoj tablici.
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3.3. Zakup mjesnih domova 

Sukladno Odluci o načinu korištenja prostorija i inventara u domovima mjesnih odbora
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/14), u 2016. godini davani su u zakup mjesni domovi u
prigradskima naseljima. Pretežni broj zakupnika predstavljale su udruge sa područje gdje se
mjesni dom nalazi. U svih deset mjesnih domova ukupno je naplaćeno 27.625,00 kn zakupnine, te
33.190,50 kn režijskih troškova.

U Mjesnom domu Čemernica u zakupu je bilo 28 zakupnika (17 sa plaćanjem i 11 bez
plaćanja), gdje je naplaćeno ukupno 1.437,50 Kn zakupnine i 5.315,50 kn režijskih troškova.

U Mjesnom domu Golo Brdo u zakupu je bilo 15 zakupnika (9 sa plaćanjem i 6 bez plaćanja),
gdje je naplaćeno ukupno 562,50 kn zakupnine i 2.812,50 kn režijskih troškova.

U Mjesnom domu Korija u zakupu je bilo 13 zakupnika (10 sa plaćanjem i 3 bez plaćanja),
gdje je naplaćeno ukupno 625,00 kn zakupnine i 1.875,00 kn režijskih troškova.

U Mjesnom domu Milanovac u zakupu je bilo 28 zakupnika (15 sa plaćanjem i 13 bez
plaćanja), gdje je naplaćeno ukupno 12.875,00 kn zakupnine i 5.625,00 kn režijskih troškova.

U Mjesnom domu Podgorje u zakupu je bilo 15 zakupnika (9 sa plaćanjem i 6 bez plaćanja),
gdje je naplaćeno ukupno 562,50 kn zakupnine i 3.375,00 kn režijskih troškova.

U Mjesnom domu Rezovac u zakupu je bilo 25 zakupnika (12 sa plaćanjem i 13 bez plaćanja),
gdje je naplaćeno ukupno 3.875,00 kn zakupnine i 4.500,00 kn režijskih troškova..

U Mjesnom domu Sveti Đurađ u zakupu je bilo 11 zakupnika (7 sa plaćanjem i 4 bez plaćanja),
gdje je naplaćeno ukupno 6.312,50 kn zakupnine i 2.625,00 kn režijskih troškova.

U Mjesnom domu Taborište u zakupu je bilo 28 zakupnika (25 sa plaćanjem i 3 bez plaćanja),
gdje je naplaćeno ukupno 1.375,00 kn zakupnine i 3.7.062,50 kn režijskih troškova.

3.4. Zakup javnih površina 

Sukladno Odluci o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji,
naprava i deponija te održavanje skupova ("Službeni vjesnik" Grada Virovitice broj 4/04, 17/07,
2/09, 4/09, 3/10, i 10/15, u daljnjem tekstu Odluka) Grad Virovitica je za korištenje javne
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površine u svrhu reklamiranja (reklamni panoi, reklamne ploče, reklamni stupovi, obavijesne
ploče), korisnici su zaduženi u iznosu od 676,02 eura protuvrijednosti u kunama. Radi odlaganja
građevinskog materijala, podizanja skela, postavljanja štandova i prezentaciju raznih proizvoda u
svrhu obavljanja djelatnosti Grad Virovitica je tijekom 2016. godine  sveukupno izdao 62 rješenja
s ukupnim zaduženjem korisnika od 1.535,83 eura protuvrijednost u kunama; 15 rješenja izdano
je u svrhu održavanja akcija humanitarnog karaktera te nije obračunata naknada za korištenje
javne površine (čl. 8. Odluke), dok je 5 rješenja izdano za korištenje javne površine povodom
prigodne prodaje za blagdan Svih svetih s ukupnim zaduženjem korisnika od 3.271,00 kunu.

4. NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA VIROVITICE – najam

Sukladno Zakonu o najmu stanova („Narodne novine“ br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06), te
Odluci o davanju gradskih stanova u najam („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 11/11), Grad
Virovitica, dao je u najam stanove kako je navedeno u donjoj tablici. 

5. NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA VIROVITICE – otuđenje/stjecanje vlasništva
bez naknade 

Grad Virovitica je tijekom 2016. godine darovanjem stekao dvije nekretnine i to neodređeni
suvlasnički dio nekretnine darovateljice Liane Lach koja se sastoji iz čk. br. 44/2 upisane u k.o.
Antunovac i nekretninu darovatelja Osnovne Škole Ivane Brlić Mažuranić koja se sastoji iz čk. br.
2818/2 upisane u k.o. Rezovac.

U odnosu na zemljišta čk. br. 153/15, čk. br. 153/10 i čk. br. 26/39, upisana u k. o. Virovitica,
Grad Virovitica prenio je vlasništvo na naprijed navedenim zemljištima bez naknade, obzirom da
su osobe navedene u tablici vlasništvo stekle temeljem rješenja Skupštine općine Virovitica o
dodjeli neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta i to Manojlović Milanu, Čuček Eduardu
i Mioković Željku.
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Temeljem pravnog posla, za potrebe održavanja objekta komunalne infrastrukture,  Grad Virovitica
je tijekom 2016. godine kupio nekretninu  kč. br. 341/4 upisanu u k.o. Požari, neposrednom pogodbom
po početnoj cijeni koja predstavlja tržišnu cijenu koju je utvrdio stalni sudski vještak građevinske
struke. 

Temeljem pravnog posla, za potrebe održavanja objekta komunalne infrastrukture,  Grad Virovitica
je tijekom 2016. godine izvršio zamjenu zemljišta čk. br. 1579/1 upisanog u k. o. Virovitica za zemljište
čk. br. 1741/6 upisano u k.o.Virovitica, neposrednom pogodbom po početnoj cijeni koja predstavlja
tržišnu cijenu koju je utvrdio stalni sudski vještak građevinske struke. 

Temeljem pravnog posla, a sukladno odredbi čl. 176. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ br. 153/13), Grad Virovitica tijekom 2016. godine prodao je nekretnine kako
je navedeno u donjoj tablici. 

Temeljem pravnog posla, Grad Virovitica tijekom 2016. godine prodao je nekretnine kako su
navedene u donjoj tablici. Nekretnine su prodane putem javnog natječaja po početnoj cijeni koja
predstavlja tržišnu cijenu koju je utvrdio stalni sudski vještak građevinske struke. 
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Ugovorom o osnivanju založnog prava Grad Virovitica osnovao je založno pravo na
nekretnini – poslovnom prostoru, za  jamstvo dano za obveze trgovačkog društva PLIN VTC
d.o.o., a kako je navedeno u donjoj tablici.

ZAKLJUČAK

Uzimajući u obzir važnost nekretnina i njihovu namjenu za gospodarski razvoj Grada
Virovitice, vidljivo je da se nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice raspolaže na jasan i
transparentan način, sukladno zakonu i odlukama Grada Virovitice. Kvaliteti raspolaganja
nekretninama zasigurno će pridonijeti i registar nekretnina koji je u izradi, kao i postupak
osnivanja zemljišnih knjiga na području Grada Virovitice, koji je u tijeku. 

KLASA:940-01/17-01/02
URBROJ:2189/01-05/2-16-4
Virovitica, 01. veljače 2017. godine

Pročelnik
Boris Horvat, dipl. pravnik, v.r.

Na temelju 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (¨Narodne novine¨ br.
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članka 22. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09, 18/09, 3/12 i 4/12 – pročišćeni tekst), i članka 30.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09, 1/13, 6/13 – pročišćeni
tekst, 5/14), Gradsko vijeće grada Virovitice na 29. sjednici održanoj  dana 22. Veljače 2017.
godine, donosi sljedeći,

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice  za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2017. godinu, KLASA:940-
01/16-01/17 URBROJ:2189/01-05/2-17-4 od  siječnja 2017. godine.

II.

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2017. godinu, KLASA:940-01/16-01/17
URBROJ:2189/01-05/2-17-4 od  siječnja 2017. godine, sastavni je dio ovog zaključka.

III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:940-01/16-01/17
URBROJ:2189/01-05/2-17-6
Virovitica, 22. veljače 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.
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GRAD VIROVITICA
UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKE

I PRAVNE POSLOVE

PLAN RASPOLAGANJA
NEKRETNINAMA GRADA VIROVITICE 

ZA 2017. GODINU

U Virovitici, siječanj 2017. godine

UVOD

Opće odredbe o raspolaganju nekretninama,
propisane su Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15)  i Statutom Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14 – pročišćeni
tekst).

Planom raspolaganja nekretninama Grada
Virovitice za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Plan),
određuju se kratkoročni ciljevi raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice.
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada
Virovitice podrazumijeva pronalaženje optimalnih
rješenja koja će dugoročno očuvati nekretnine te
interese Grada Virovitice i generirati gospodarski
rast.

Grad Virovitica, u ožjuku 2016. godine, po prvi
puta je donio Plan raspolaganja nekretninama Grada
Virovitice za 2016. godinu, koji je usvojen na
sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice 14.
travnja 2016. godine. Planom raspolaganja
nekretninama Grada Virovitice, određuju se
kratkoročni ciljevi raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice i važan je iskorak u
smislu transparentnosti i javne objave podataka
vezanih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice. Raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice podrazumijeva
pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno
očuvati nekretnine, interese Grada Virovitice i
generirati gospodarski rast. 

Dana 20. prosinca 2016. godine, Gradsko vijeće
Grada Virovitice prihvatilo je Strategiju
raspolaganja nekretninama za radoblje 2016. – 2020.
godine, kao planski dokument regionalnog razvoja
sa okvirima i ciljevima u svrhu učinkovitog
raspolaganja nekretninama.  

Plan raspolaganja nekretninama za 2017. godinu,
oslanja se na Stategiju raspolaganja nekretninama,
njene smjernice i ciljeve, u svrhu ostvarivanja
gospodarskih, društvenih i razvojnih interesa Grada
Virovitice. 

Nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
smatraju se nekretnine na kojima je Grad Virovitica
stekao vlasništvo temeljem zakona, nekretnine koje
je Grad Virovitica stekao na drugi zakonom
predviđen način, kao i nekretnine koje će Grad
Virovitica steći nakon donošenja Plana.

Raspolaganjem nekretnina smatra se prodaja,
zamjena, zasnivanje ograničenih stvarnih prava na
nekretninama, razvrgnuće suvlasničke zajednice
nekretnina, darovanje nekretnina, te davanje
nekretnina u zakup ili najam.

Ne smatra se raspolaganjem nekretninama u
smislu ovog plana: potpisivanje elaborata usklađenja
i parcelacijskih elaborata kojima se oblik i veličina
katastarskih čestica usklađuje sa stvarnim stanjem na
terenu iskazanim u tim elaboratima (ili posebnoj
geodetskoj podlozi), bez obzira da li se nakon tog
usklađenja površina zemljišnih čestica u vlasništvu
Grada Virovitice smanjuje ili povećava, ako je
stvarno stanje vidljivo iz međa evidentiranih u
katastarskoj izmjeri ili se identifikacijom na terenu
ili putem ovlaštenog geodeta ili vještaka građevinske
struke i drugim dokazima može utvrditi da se radi o
međama koje postoje na terenu preko 50 godina, uz
uvjet da nadležna upravna tijela Grada Virovitice ne
raspolažu saznanjima o sporovima i drugim
postupcima vezanim uz njih (uzurpacija i sl.);
potpisivanje planova posebnih dijelova zgrade i
elaborata za upis objekata i prometnica;
zaključivanje međuvlasničkih ugovora, davanje
suglasnosti vlasnicima objekata da na zemljištu
Grada Virovitice koje se nalazi uz njihovu građevnu
česticu ili u njenoj blizini, a koje nije uključeno u
program komunalnog održavanja, mogu isto čistiti
od korova, kositi, zasaditi na njemu cvijeće i ukrasno
grmlje i drugo raslinje, uz uvjet da na istom ne stječu
nikakva stvarna prava, a sve dok to zemljište nije
potrebno Gradu Virovitici za neku drugu namjenu
određenu prostornoplanskom dokumentacijom;
poslovi redovnog održavanja nekretnina u vlasništvu
Grada Virovitice, te donošenje odluka o održavanju
zajedničkih dijelova građevina na kojima Grad
Virovitica ima u vlasništvu ili suvlasništvu posebni
dio građevine, osim u slučaju dogradnje ili
nadogradnje same građevine; davanje suglasnosti za
izvođenje radova na zajedničkim dijelovima ili
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posebnim dijelovima građevine u kojoj je Grad
Virovitica suvlasnik ili vlasnik posebnog dijela,
ukoliko se tim radovima ne mijenja površina
građevine, narušava stabilnost i izgled građevine, te
drugi bitni zahtjevi za građevinu, umanjuje
vrijednost dijela građevine ili smanjuje standard
uvjeta života i rada u prostorima u vlasništvu Grada
Virovitice.

OVLASTI GRADONAČELNIKA / GRAD-
SKOG VIJEĆA PRILIKOM RASPOLAGANJA
NEKRETNINAMA

Gradonačelnik Grada Virovitice (u daljnjem
tekstu Gradonačelnik), upravlja nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice pažnjom dobrog
gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i
ekonomičnosti, u interesu stvaranja uvjeta za
gospodarski razvoj Grada, za osiguranje društvenih i
drugih interesa, za probitak i socijalnu sigurnost
građana Grada, te donosi odluke o stjecanju i
otuđenju nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se o
tome odlučuje, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je
stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina Grada
čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju nekretnina donosi Gradsko vijeće Grada
Virovitice (u daljnjem tekstu Gradsko vijeće).

Tržišna vrijednost nekretnine je vrijednost
izražena u novcu koja se za određenu nekretninu
može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i
potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na području
gdje se nekretnina nalazi.

Ovisno o procijenjenoj tržišnoj vrijednosti
nekretnine koju izrađuje ovlašteni sudski vještak
odgovarajuće struke, odluku o prodaji nekretnine
donosi Gradonačelnik ako pojedinačna vrijednost tih
nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je
stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
odnosno Gradsko vijeće, ako je pojedinačna
vrijednost nekretnina veća od prethodno navedenog
iznosa.

OTUĐENJE NEKRETNINA

Pod otuđenjem nekretnina smatra se prijenos
prava vlasništva sa nekretnine u vlasništvu Grada
Virovitice na treću osobu. Postupak otuđenja
nekretnina vlasništvu Grada Virovitice, provodi se
putem javnog natječaja, a može se provesti i
neposrednom pogodbom u slučajevima kada je to
predviđeno posebnim zakonom.

Postupak otuđenja nekretnina u vlasništvu Grada
Virovitice putem javnog natječaja se provodi
sukladno Odluci o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 13/09, 18/09, 3712 i 4/12 –
pročišćeni tekst) u vezi sa odredbom članka 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br. 1/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14).

Kada se nekretnina prodaje putem javnog
natječaja, odluku o raspisivanju natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Virovitice donosi
Gradonačelnik, a natječaj se objavljuje, javnom tisku
i na internet stranici Grada Virovitice. Natječaj
provodi nadležni upravni odjel. Natječaj obavezno
sadrži oznaku i površinu nekretnine, početnu cijenu,
dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,
iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se
jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne
zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se
ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne
cijene, rok zaključenja ugovora, rok i način plaćanja
kupoprodajne cijene, rok za podnošenje ponude,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, pravo da se ne
izabere najpovoljnijeg ponuđača i pravo
prodavatelja da ukoliko kupac zakasni s plaćanjem u
ugovorenom roku, može raskinuti ugovor, a
uplaćenu jamčevinu zadržati. Natječaj se provodi na
temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom ili
osobno, u zatvorenoj koverti s oznakom „ne otvaraj“
na adresu Grada Virovitica. Prilikom podnošenja
ponude, plaća se jamčevina koja iznosi 10% od
utvrđene početne cijene. Potvrda o uplati jamčevine
mora biti dostavljena uz ponudu, time da se uplaćena
jamčevina obračunava se u ukupni iznos
kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od
ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao
najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao
najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 dana od
izbora najpovoljnijeg ponuditelja. Postupak
otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za



SLUŽBENI VJESNIK br. 223. veljače  2017. Strana 69

raspolaganje nekretninama Grada Virovitice. O
postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo vodi
zapisnik.

Kada se nekretnina u vlasništvu Grada Virovitice
prodaje neposrednom pogodbom, propisuje posebni
zakon. Tada se pod uvjetima navedenim u zakonu
prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Virovitice, uz
uvjet isplate tržišne cijene. Primjeri posebnog
zakona kojim je propisana obveza prodaje
neposrednom pogodbom su odredbe članka 391.
stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima i odredba članka 176. Zakona o  prostornom
uređenju („Narodne novine“ br. 153/13).

Kada se nekretnina u vlasništvu Grada Virovitice
otuđuje putem javnog natječaja  odnosno
neposrednom pogodbom, uvijek postoji obveza
stjecatelja za isplatom kupoprodajne cijene koja
predstavlja tržišnu cijenu utvrđenu po sudskom
vještaku odgovarajuće struke.

Sukladno odredbama Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina („Narodne novine br.
80/11), propisana je obveza Grada Virovitice da
otuđi nekretninu – prenese vlasništvo na nekretnini
bez naknade nekoj od osoba navedenoj tom Zakonu,
a u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

Zaključno, sukladno čl. 57. Zakona o upravljanju
i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske („Narodne novine“ 94/13), Grad Virovitica
može otuđiti nekretninu – prenijeti vlasništvo na
nekretnini bez naknade Republici Hrvatskoj. Odluku
o tome donosi Gradsko vijeće, na način određen
Odlukom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice.

POSEBNE ODREDBE O PRODAJI ZEMLJI-
ŠTA U PODUZETNIČKIM ZONAMA

Neizgrađeno građevinsko zemljište u
poduzetničkim zonama u vlasništvu Grada
Virovitice, prodaje se u postupku propisanom
Odlukom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice u vezi sa odredbom članka 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, uz
primjenu Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog
građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11) i
Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju cijena
neizgrađenog građevinskog zemljišta u

poduzetničkim zonama („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 7/12). Postupak prodaje provodi se
putem javnog natječaja prema procijenjenoj
vrijednosti zemljišta uz mogućnost dobivanja
olakšica i poticaja prema Programu olakšica i
poticaja gospodarstva Grada Virovitice. Procjenjena
vrijednost zemljišta objavljena je u gore navedenim
odlukama, ovisno o kojoj se poduzetničkoj zoni radi.
Naznačene cijene utvrđene su prema nalazu i
mišljenju stalnog sudskog vještaka građevinske
struke. Gradsko vijeće zadržava pravo na izmjenu
cijena ukoliko se radi o pravnim osobama odnosno
gospodarskim subjektima od posebnog interesa za
Grad Viroviticu. Kriteriji za ostvarivanje poticaja su
djelatnost, broj radnih mjesta, izvozna orijentiranost,
preseljenje društva iz naselja u poduzetničku zonu te
godine poslovanja.

ZAKUP ZEMLJIŠTA

Zemljište u vlasništvu Grada Virovitice može se
dati u zakup, fizičkim i pravnim osobama u svrhu
korištenja tog zemljišta do donošenja odluke o
privođenju namjeni određenoj prostorno planskom
dokumentacijom.

Postupak se provodi odgovarajućom primjenom
odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ br. 39/13, 48/15) i odredaba
Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br.
35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije
dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih
radova. Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup
radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog
prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje
zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slične
namjene, uz prethodnu suglasnost Grada Virovitice,
dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su
nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa,
bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za
odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i
odgovarajuću dokumentaciju. Ako je predmet
zakupa dio zemljišne čestice, uz zahtjev je potrebno
dostaviti skicu izmjere (iskolčenje). Zakupac se
uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan
zaključenja ugovora, ukoliko ugovorom nije
drukčije određeno. Ugovorom je predviđena
mogućnost jednostranog raskida ugovora kada
zakupac ne koristi zemljište u skladu sa svrhom
zakupa, te u slučaju potrebe privođenja zemljišta
namjeni određenoj prostorno planskom
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dokumentacijom prije isteka vremena trajanja
zakupa. Po isteku ugovora ili raskidom ugovora,
zakupac je dužan predati Gradu Virovitici u posjed
zemljište slobodno od stvari, bez prava na naknadu
za uložena sredstva. 

Zemljište u vlasništvu Grada Virovitice može se
dati u zakup fizičkim i pravnim osobama, sukladno
Odluci o zakupu zemljišta za postavu montažnih
građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te
održavanje skupova („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 4/04, 17/07, 2/09, 4/09, 3/10 i 10/15),
pod uvjetima i na način propisan navedenom
odlukom i odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 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, 36/15).

OSNIVANJE SLUŽNOSTI

Na nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice ili
nekretninama kojima Grad Virovitica upravlja po
posebnim propisima mogu se ustanoviti, ukidati ili
predlagati stvarne služnosti u svrhu postavljanja i
održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže,
uređaja za prijenos i razvod električne energije,
telefonske mreže, formiranja kolnih pristupa i druge
komunalne infrastrukture. Služnosti se osnivaju u
skladu sa odredbama Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima i/ili Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina. Za osnovanu služnost
stjecatelj služnosti dužan je platiti naknadu za
umanjenje vrijednosti nekretnine uslijed osnivanja
prava služnosti, osim u slučajevima predviđenim
Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u
svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

Vrijednost umanjenja nekretnine u vlasništvu
Grada Virovitice utvrđuje se po ovlaštenom sudskom
vještaku odgovarajuće struke.

ZAKUP I PRODAJA POSLOVNOG PRO-
STORA 

Postupak davanja u zakup poslovnog prostora
propisan je Zakonom o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i
64/15) i Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji
poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 2/14, 10/14).

Poslovni prostori u vlasništvu Grada Virovitica
razvrstavaju se, sukladno Odluci o komunalnim
zonama („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
3/11), u tri zone. Početna mjesečna zakupnina za
poslovni prostor predstavlja umnožak korisne
površine poslovnog prostora, broja bodova i
vrijednosti boda. Odluku o raspisivanju javnog
natječaja za zakup poslovnog prostora, donosi
Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog upravnog
odjela. Odlukom se utvrđuje adresa, površina i
djelatnost koja se u poslovnom prostoru može
obavljati, visina početnog iznosa mjesečne
zakupnine, vrijeme na koje se poslovni prostor daje u
zakup, način objave javnog natječaja, kao i posebne
uvjete ako se isti utvrđuju. Javni natječaj objavljuje
se u lokalnom tisku i službenoj stranici Grada
Virovitice i otvoren je najmanje osam, a najduže
petnaest dana od dana objave u lokalnom tisku.
Poslovni prostor u vlasništvu Grada Virovitice može
se dati u zakup na određeno vrijeme od najmanje
jednu godinu do najduže pet godina. Ugovor o
zakupu poslovnog prostora sklapa se  u pisanom
obliku, najkasnije u roku od petnaest dana od dana
donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja. Navedenu odluku donosi Gradonačelnik
na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup
poslovnog prostora, koje je stručno je radno tijelo
Grada Virovitice koje osniva i imenuje
Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine. Zakupnik
je dužan platiti ugovorom utvrđeni iznos zakupnine i
to mjesečno unaprijed, u roku utvrđenom u ugovoru,
a najkasnije do desetog u mjesecu.

Sukladno Odluci o načinu korištenja prostorija i
inventara u domovima mjesnih odbora („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/14), Grad Virovitica
daje u zakup mjesne domove u prigradskima
naseljima (Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac,
Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Sveti
Đurađ, Taborište, Čemernica).

Poslovni prostori u vlasništvu Grada Virovitice,
mogu se prodati, a postupak prodaje propisan je
Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
i Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji
poslovnog prostora. 

NAJAM STANOVA 

Pravo na dodjelu stana u najam, sukladno Odluci
o davanju stanova u najam („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 11/11), imaju osobe koje nemaju
riješeno stambeno pitanje, niti mogućnost da ga
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riješe na drugi način, a prije podnošenja zahtjeva na
javni poziv imaju prebivalište na području Grada
najmanje pet godina neprekidno ili sa prekidima
deset godina, koji su zaštićeni najmoprimac u
stambenom objektu koji je vlasništvo Grada
Virovitice, a za koji je izdano rješenje kojim se
nalaže uklanjanje objekta zbog derutnosti ili
ugrožene stabilnosti, koji su zaštićeni najmoprimac u
stanu površina kojeg premašuje potrebe obiteljskog
domaćinstva, osobe koje stan koriste na temelju
sklopljenog ugovora o najmu stana s Gradom
Virovitica, a stvarnopravnim je raspolaganjem ili na
drugi način promijenjeno vlasništvo, osobe za koje
postoji obveza davanja stana u najam na temelju
zakona ili pravomoćnih odluka sudova/nadležnih
tijela. 

Postupak i način davanja u najam stanova u
vlasništvu/upravljanju Grada Virovitice, utvrđen je
Odlukom o davanju stanova u najam i Zakonom o
najmu stanova („Narodne novine“ br. 91/96, 48/98,
66/98 i 22/06). 

PRODAJA STANOVA 

Stanovi u vlasništvu Grada Virovitice mogu se
prodati naročito ako zbog starosti i
nepravovremenog ulaganja, treba za redovnu
upotrebu istih uložiti znatnija sredstva, kao i u
drugim slučajevima o čemu odluku donosi
Gradonačelnika, odnosno Gradsko vijeće, ovisno  o
procijenjenoj tržišnoj vrijednosti.

Postupak prodaje provodi se sukladno Odluci o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu grada
Virovitice u vezi sa odredbom članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

STJECANJE NEKRETNINA

Tijekom 2017. godine, Grad Virovitica, stjecati
će nekretnine od trećih osoba u slučajevima kada je
na istima predviđena gradnja komunalne
infrastrukture. Dakle stjecanje nekretnina ovisno je
izgradnji komunalne infrastrukture u slučaju kada se
ona gradi na zemljištima trećih osoba. Postupak
provodi nadležni upravni odjel, a odluku o
stjecanju/kupnji donosi Gradonačelnik ako
pojedinačna vrijednost tih nekretnina ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a

najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u
skladu sa zakonskim propisima, odnosno Gradsko
vijeće, ako je pojedinačna vrijednost nekretnina veća
od prethodno navedenog iznosa.

Nadalje Grad Virovitica, preuzimati će u
vlasništvo nekretnine trećih osoba sukladno
odredbama članaka 170. do 175. Zakona o
prostornom uređenju, u slučajevima kada je to
propisano navedenim zakonom, uz obvezu isplate
tržišne cijene utvrđene po stalnom sudskom vještaku
odgovarajuće struke. Koje nekretnine će Grad
Virovitica, steći na navedeni način nije moguće
predvidjeti budući da stjecanje ovisi o trećim
osobama koje će pokrenuti postupke radi predaje
zemljišta Gradu Virovitici. 

ZAKLJUČAK

Nekretnine u vlasništvu Grada Virovitice su
kapital koji treba staviti u funkciju i sačuvati ua
buduće generacije. Postupci raspolaganja moraju se
voditi sukladno važećim propisima a aktivnosti
moraju biti usmjrene tome da pridonose najboljim
rezultatima za Grad Viroviticu. U tome smislu svaka
odluka o raspolaganju nekretninama, pa i Plan
raspolaganja nekretninama mora se temeljiti na
najvećem mogućem ekonomskom učinku.

Kvalitetno evidentiranje nekretnine uz jasan i
jednoobrazni normativni okvir osnovni je preduvjet
učinkovitog raspolaganja nekretninama, a Plan
raspolaganja nekretninama, uz Strategiju
raspolaganja nekretninama je jedan od temelja
nadgradnje sustava raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice.

Nekretnine u vlasništvu Grada Virovitice, kojima
se planira raspolagati na neki od načina propisanih
zakonom dane su tablici koja je sastavni dio ovog
plana, time da su u tablici naznačeni podaci o
nekretninama kako se vode kod Državne geodetske
uprave, Područnog ureda za katastar Virovitica.
Nekretnine koje su naznačene u tablici nalaze se na
području katastraskih općina Antunova, Jasenaš,
Rezovac, Virovitica i Virovitica-grad, a stanovi
naznačeni u tablici nalaze se na području katastarske
općine Virovitica-grad. 

Podaci o nekretninama naznačeni u donjoj tablici,
preuzeti su iz podatka o nekretninama koje vodi
Državna geodetska uprava, Područni ureda za
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katastar Virovitica, jer je važeća prostorno planska
dokumentacija na području Grada Virovitice
izrađena na temelju podataka o nekretninama kako
se vode kod Državne geodetske uprave, Područnog
ureda za katastar Virovitica i jer je položaj, oblik i
ortofoto snimku nekretnine moguće vidjeti na način
da se unese podatak o nekretnini kako ju vodi
Državna geodetska uprava, Područni ured za katstar
Virovitica.

Obzirom na ovakav unos podataka o
nekretninama u Plan, prije svakog raspolaganja
nekretninom naznačenom u donjoj tablici, nadležno
upravno tijelo dužno je pribaviti podatke o
zemljišnoknjižnoj oznaci nekretnine i druge podatke
o nekretnini kako ih vodi zemljišnoknjižni sud.

Zaključno se napominje da u tablicu nisu
uvrštena zemljišta koje je Grad Virovitica dužan
otuđiti – prodati sukladno Zakonu o prostornom
uređenju u slučajevima kada je sukladno Zakonu o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12 i 143/13), doneseno
rješenje o izvedenom stanju za objekt izgrađen na
zemljištu u vlasništvu Grada Virovitice, jer se
postupak provodi isključivo povodom zahtjeva
vlasnika ozakonjenog objekta.

Predmetom davanja u zakup u 2016. godini su
Mjesni domovi u prigradskim naseljima kao i
zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih
radnji, naprava i deponija te održavanje skupova.
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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 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacija o provođenju
Odluke o komunalnom redu na području

Grada Virovitice u 2016. godini

I

Prihvaća se Informacija o provođenju Odluke o
komunalnom redu na području Grada Virovitice u
2016. godini.

II

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

Klasa: 363-01/17-01/12
Ur.broj:2189/01-07/3-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017. 

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 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

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

gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine

I

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada
Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine

II

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

Klasa: 022-05/17-01/01
Ur.broj:2189/01-07/3-17-2
Virovitica, 22. veljače 2017. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

GRAD VIROVITICA
GRADONAČELNIK

I Z V J E Š Ć E
O RADU GRADONAČELNIKA

GRADA VIROVITICE 
za razdoblje srpanj –prosinac 2016.godine

U Virovitici, siječanj 2017.

Uvod
Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i

područnoj (regionalnoj) samoupravi, a temeljem
članka 41. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik grada Virovitice“, broj: 7/14.)
propisana je obveza gradonačelnika da dva puta
godišnje podnosi polugodišnje izvješće Gradskom
vijeću grada Virovitice. U ovom Izvješću za
razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine dat je prikaz
o izvršenim i poduzetim najznačajnijim
aktivnostima u pojedinim područjima djelovanja,
počevši od normativnog sadržaja, izvršnih akata i
postupovnih odredbi te poduzetih mjera, koje kao
izvršno tijelo, u obavljanju poslova, iz
samoupravnog djelokruga, usmjerava, provodi i
nadzire Gradonačelnik.

Korištenje fondova EU odnosno Rad i ulaganja u
izradu projekata te apliciranja za dobivanje sredstava
Europske unije kao i sudjelovanje na natječajima
ministarstava, bilo je pokretač većine mojih
aktivnosti i angažmana, a u izvještajnom razdoblju je
dobilo i potvrdu dobivanjem sredstava za obnovu
Dvorca Pejačević i gradskog parka kroz provedbu
EU projekta „5 do 12 za Dvorac“.

U izvještajnom razdoblju prioritet u svim mojim
aktivnostima i radu, mnogobrojnim održanim
sastancima sa ulagačima, bio je gospodarski razvoj,
a sve u cilju zaustavljanja stagnacije razvoja
gospodarstva, poboljšanja uvjeta života građana.
Stvaranje što otvorenije i efikasnije gradske uprave,
uz nadziranje i koordinaciju rada odjela i službi
Grada te realizaciju gradskih projekata i programa
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bio je dio mojih svakodnevnih aktivnosti uz
prisustvovanje protokolarnim događajima.

Sjednice Kolegija gradonačelnika, kao
savjetodavnog stručnog tijela, kojeg čine pročelnici
upravnih odjela, zamjenici gradonačelnika te
zavisno od tema koje se raspravljaju na sjednicama
direktori odnosno predstavnici trgovačkih društava u
vlasništvu Grada, ravnatelji ustanova, izrađivači
materijala te druge stručne osobe, a sve u svrhu što
kvalitetnijeg rada, izrade akata te prezentacije i
upoznavanja odnosno izvješćivanja javnosti i
novinara.  Na 11 održanih sjednica Kolegija u
razdoblju srpanj– prosinac utvrdio sam 54 prijedloga
akata koji su upućeni Gradskom vijeću na donošenje
i donio 70 odluka i drugih akata. Prilikom
utvrđivanja prijedloga akata, donošenja i provođenja
odnosno izvršavanja odluka, zaključaka, rješenja i
drugih akata postupao sam poštujući načela
zakonitosti i transparentnosti, ostvarujući tako
ciljeve na kojima se temelji ustrojstvo lokalne
samouprave. 

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja
komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih
objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
kao i javnost rada,  zakonska je obveza Grada
Virovitice kao jedinice lokalne samouprave, i u
obvezi je izvršavanja Gradonačelnika. 

Zakon o komunalnom gospodarstvu osnov je za
postupanje i izradu pratećih podzakonskih akata te
odluka Gradskog vijeća, međutim s obzirom na
dosadašnje promjene u načinu i postupku obavljanja
komunalnih djelatnosti te donošenju novih zakona
koji na drugačiji način propisuju obavljanje
pojedinih komunalnih djelatnosti, u postupku je
izmjena odnosno izrade novog zakonskog okvira za
postupanje.

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima u
izvještajnom periodu izvršavanje komunalnih
djelatnosti bilo je povjereno kako slijedi: 
1) Komunalne djelatnosti koje su u izvještajnom

razdoblju obavljane temeljem koncesije jesu:
- veterinarsko-higijeničarska služba i 

sklonište za životinje koju obavlja tvrtka 
Feliks d.o.o. iz Virovitice, s rokom koncesije
od 15 godina i istekom ugovora 2025. 
godine,

- dimnjačarska služba koja je za istočni dio 
grada dodjeljena dimnjačarskom obrtu 
„Dim“ iz Virovitice, vlasnice Suzane 
Pasarić, Matije Gupca 148 te za zapadni dio

grada tvrtki „Dimko“ d.o.o. iz Pitomače, Dravska
275

2) Komunalne djelatnosti koje su u izvještajnom
razdoblju obavljane temeljem pisanog ugovora
jesu:
- održavanje nerazvrstanih cesta za 

2016/2017 godinu  obavljaju «CESTE» d.d. 
iz Bjelovara,

- javna rasvjeta koju je za 2016. godinu 
obavljala tvrtka  Domogradnja  d.o.o.   iz 
Virovitice

- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije koju je u 2016.godini obavljala 
tvrtka „Asanator“ d.o.o. iz Osijeka u 
vremenskom periodu od jedne godine 
temeljem zaključenog ugovora sa Gradom 
Viroviticom 

-     dekorativna  rasvjeta  koju je u sezoni 
2016/2017. obavljala tvrtka „Slavić 
inženjering“ d.o.o. iz Virovitice.

3) Komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem
trgovačkih društava u okviru njihovog
poslovanja, a sukladno čl. 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima, jesu:
- održavanje javnih površina - tvrtka Flora-

Vtc d.o.o. Virovitice, 
- održavanje gradskog bazena - tvrtka Flora-

Vtc d.o.o. Virovitice.
- održavanje čistoće - Flora-Vtc d.o.o. 

Virovitica,
- odlaganje komunalnog otpada - Flora-Vtc 

d.o.o. Virovitica,
- održavanje groblja i prijevoz pokojnika -  

Flora-Vtc d.o.o. Virovitica,
- održavanje i naplata parkirališnih mjesta, 

tržnica na malo i blokiranje vozila koje 
obavlja Poslovni park d.o.o. Virovitica,

- opskrba pitkom vodom – Virkom d.o.o. 
Virovitica,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda – 
Virkom d.o.o.Virovitica.

Zaštita okoliša i zdravlja građana, uređenje
javnih, zelenih  i prometnih površina     

Aktivnosti oko zaštite okoliša i prevencije zaštite
zdravlja građana nastavljene su i tijekom
izvještajnog razdoblja.

Tijekom 2016. godine temeljem Programa
provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije, provedene su dvije akcije protiv štetnih
glodavaca. Slijedom toga pojavnost glodavaca u
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izvještajnom razdoblju svedena je na minimum kao i
broj naknadnih zahtjeva za tretmanom. 

Kontinuirano su obavljani radovi na hvatanju i
zbrinjavanju pasa lutalica, a kroz rad komunalnog
redarstva sankcionirani su vlasnici ljubimaca čiji su
se ljubimci zatekli na javnim površinama bez
nadzora.

Održavanje javnih površina obavljalo se
svakodnevno kroz cijelo izvještajno razdoblje kako
naselja Virovitice tako i svih prigradskih naselja na
području grada.

Energetska učinkovitost

Početkom mjeseca lipnja 2015. godine, po
donošenju izmjena Programa energetske obnove
obiteljskih kuća od strane Vlade RH, gradonačelnik
je donio Odluku o dodatnom sufinanciranju
energetske obnove obiteljskih kuća korisnicima
sredstava koji su s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost sklopili Ugovor o
neposrednom sufinanciranju projekta energetske
obnove obiteljske kuće. Grad Virovitica po
podnošenju zahtjeva od strane korisnika sredstava
Fonda odobrava dodatni iznos sufinanciranja u
iznosu do 10% vrijednosti projekta a najviše do
7.500,00kn.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja isplaćena je
većina podnesenih zahtjeva za dodatno
sufinanciranje, u sveukupnom iznosu za cijelu 2016.
godinu od 78.438,72kn. Ostalo je još dva odobrena a
neisplaćena zahtjeva. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
bez obzira na najave tijekom cijele godine, u 2016.
godini nije objavio novi natječaj za sufinanciranje
projekata energetske obnove obiteljskih kuća.  

Kapitalne investicije

U drugoj polovici 2016. godine, sukladno
sklopljenom Okvirnom sporazumu o sanaciji
nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada
Virovitice s tvrtkom Ceste d.d. iz Bjelovara izvedeni
su radovi na:
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Antuna

Gustava Matoša
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Vatroslava

Lisinskog
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Ferde

Rusana
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Matije

Gupca

- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici kralja Petra
Krešimira IV

- Sanaciji postojećeg nogostupa u Bečkoj ulici
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Nikole

Tesle
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Zlatnog

polja
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Đure

Basaričeka
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Ivana

Gorana Kovačića
- Sanaciji nogostupa od početka Ulice Andrije

Štampara do Ulice Petra Berislavića
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici 30. svibnja
- Sanaciji odvodnje u Ulici Tome Maretića
- Sanaciji kolničke konstrukcije u Ulici sv. Petra i

Pavla u Golom Brdu
- Sanaciji kolničke konstrukcije u Bilogorskoj ulici

u Podgorju
- Sanaciji kolničke konstrukcije u Ulici sv. Antuna

u Svetom Đurđu
- Sanaciji kolničke konstrukcije u Ulici Hrvatskih

žrtava u Svetom Đurđu
- Sanaciji postojećeg kolnika u Ulici Ferde Rusana
- Sanaciji postojećeg kolnika u Ulici Zadnji jarak u

Golom Brdu
-
Ugovorena vrijednost svih gore navedenih

sanacija iznosi cca 5.000.000,00kn s uključenim
PDV-om. Obzirom da su neke sanacije izvršene
djelomično te se očekuje njihov završetak početkom
2017. godine, vrijednost izvedenih radova u 2016.
godini iznosi 4.570.000,00kn s uključenim PDV-om.

Osim gore navedenog, u investiciji Hrvatskih
cesta d.o.o. sanirana je trasa državne ceste D2 kroz
Grad Viroviticu, tj. Vinkovačka, Vukovarska i
Bilogorska ulica, i to u smislu sanacije kolnika,
odvodnje, nogostupa i biciklističkih staza, te u
sklopu njihovog projekta sanirani su i kolnici na
nerazvrstanim cestama, i to Ulica Ljudevita Gaja,
Zbora Narodne Garde, Ulica sv. Trojstva, prilaz
KTC-u, izveden spoj Poduzetničke zone 2 i Ulice
Zlatnog polja,  te rekonstruiran dio nogostupa u
nastavku Vukovarske ceste prema Ulici Zlatnog
polja. Također, izrađena je projektna dokumentacija
za uređenje željezničko-pješačkog prijelaza preko
pruge R202 u Vinkovačkoj ulici te na nju od
Hrvatskih željeznica ishođena Suglasnost. Izvođenje
radova očekuje se u 2017. godini.

Također je i pripremljena projektna
dokumentacija i ishođene građevinske dozvole za
Biciklističku stazu do Ođenice i uz potok Ođenicu,
pješački most preko Ođenice u Ulici Petra
Preradovića, most prema Područnoj školi Rezovac,
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Sanitarnu i oborinsku kanalizaciju u naselju
Milanovac – Ulica Svetog križa, te je ishođena
izmjena i dopuna građevinske dozvole za
Rekonstrukciju nerazvrstane ceste – Sveti križ u
naselju Milanovac.

Pripremljeni su i Idejni projekti za ishođenje
Lokacijske dozvole za dva kružna toka na trasi
državne ceste D2 i to na raskrižju Vukovarske i
Vinkovačke i na raskrižju Vukovarske i ZNG.
Ishođene su lokacijske dozvole za uređenje
površinskog sliva u funkciji zaštite od štetnog
djelovanja voda u Ulici Miroslava Krleže u
Virovitici, i za uređenje površinskog sliva u funkciji
zaštite od štetnog djelovanja voda u prigradskom
naselju Korija, te je ishođena lokacijska dozvola i za
Spojnu cestu Gajeva – Vinkovačka.

Vezano za „Projekt poboljšanja vodokomunalne
infrastrukture aglomeracije Virovitica“:
- završeni su radovi na:

• Rekonstrukciji kolektora u Strossmayerovoj
ulica (komponenta F)

• Rekonstrukciji kolektora Ulica I. Kapistrana 
• Rekonstrukciji kolektora Vinkovačka ulica 
• Zacijevljenju otvorenog kanala na Sajmištu
• Južnom sabirnom kolektoru IIIB i 

retencijskom bazenu 
- Radovi koji se planiraju izvesti u 2017. godini:

• Kolektor Zapad sa priključkom na UPOV 
(komponenta A)    

• Kolektor Istok (komponenta B)
• Brdski kolektori (komponenta D)

- Izvedeno je 11 mjerno regulacijskih okana u
građevinsko montažnom smislu, te preostaje
montaža djela opreme na izvedenim mjerno
regulacijskih oknima.

Tijekom 2016. poništen je natječaj za  Izgradnju
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a),
te će biti objavljen novi natječaj za izgradnju UPOV-
a tijekom prvog kvartala 2017. godine.

Promet i veze

Krajem 2016. godine, radi što veće sigurnosti
prijelaza pješaka preko državne ceste D2 izveden je
projekt semaforizacije pješačkog prijelaza u Koriji,
koji će biti pušten u rad početkom 2017. godine.

Izvedbom sanacije postojećih nogostupa u gradu,
prišlo se i izvođenju prilaznih rampi te označavanju
novih pješačkih prijelaza na saniranim trasama
nogostupa.

Prema Nacionalnom programu sigurnosti
cestovnog prometa, te u suradnji s Policijskom
upravom Virovitičko-podravskom prijavljen je
projekt Grada Virovitice za sufinanciranje iz NPSCP.
Radi se o uređenju jasnog vođenja biciklističkog
prometa u središtu grada te bolje signalizacije
pješačkih i biciklističkih prijelaza na
najfrekventnijim i opasnim raskrižjima u gradu.
Grad Virovitica je od tvrtke Rencon d.o.o. Osijek
naručio izradu Idejnog rješenja kojim se predlaže
bolja povezanost glavnih prilaznih pravaca središtu
grada uređenjem, usmjerenjem i regulacijom
biciklističkog prometa kroz središte grada te
njegovom integracijom s drugim vrstama prometa. 

Budući da je Zakonom o sigurnosti prometa na
cestama („Narodne novine“ broj:67/08., 48/10.,
74/11., 80/13. i 158/13.)  propisano da jedinice
lokalne i područne (regionalne), uređuju promet na
svom području tako da određuju parkirališne
površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i
mjesta ograničenog parkiranja to je u proteklom
razdoblju izmjenjena odluka o zonama naplate
parkiranja u gradu Virovitici na način da su
parkirališta pod naplatom razvrstana u 3 zone
naplate parkiranja (0. Zona, I. zona, II. zona), a ne
dvije (0. Zona i I. zona) kao dosada.

U II. Zona razvrstane su ulice koje dosada nisu
bile obuhvaćene naplatom (Ulica Hrvatskoh
branitelja, Ulica 81. Gardijske bojne, Ulica 127.
Brigade HV i Ulica 50. Samostalnog bataljuna) čime
je naplata parkiranja proširena i na područje „Južnog
bloka“. 

Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta   

Redovno održavanje i uređenje nerazvrstanih
cesta te bivših županijskih i lokalnih cesta na
području Grada Virovitice, izvodila je tvrtka Ceste
d.d. Bjelovar temeljem godišnjeg ugovora o
održavanju. U sklopu radova izvedeno je: 
- ugradnja asfaltne mase za nužna krpanja udarnih

rupa, 
- nabava, dovoz i strojna ugradnja kamenog

materijala - za sanaciju klanjaca koji služe kao
pristupni putovi stambenim objektima, te
sanaciju klanjaca oštećenih prilikom veće
količine oborina, profiliranje cesta grejderom, 

- održavanje bankina – izvođeni su radovi na
skidanju, ali i radovi na dopuni bankina kamenim
materijalom, 

- održavanje objekata za odvodnju – popravak i
ugradnja rubnjaka, popravak i korekcija visina
slivnika ili poklopaca revizionih okana, izrada
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novih slivnika sa spojem na kanalizaciju,
popravak čeonih zidova ulijeva i izljeva propusta,
Osim gore navedenih radova, tijekom ovog

izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi kojima se
rješavalo problematiku odvodnje oborinskih voda, a
prvenstveno se to odnosi na čišćenje i produbljivanje
cestovnih jaraka, čišćenja rešetaka za prihvat brdskih
voda ali i odvodnih kanala izvan građevinskog
područja, i uređenje poljskih puteva.   

Sukladno planiranom programu održavanju
prometne signalizacije realizirano je sljedeće: 
- u sklopu održavanja horizontalne prometne

signalizacije izvedeno je redovno obilježavanje
cesta u blizini škola kao i većine pješačkih
prijelaza u gradu, i glavnih središnjih linija na
prometnicama

- nabavljeno je  nekoliko nedostajućih tabli s
imenom ulica,

- isto tako, redovno se postupalo prema dojavama
policijskih službenika i ostalih građana koji su
upozoravali na nedostatak prometnih znakova ili
potrebu popravka,

- svi radovi izvedeni su u skladu s važećom
Odlukom o uređenju cestovnog prometa na
području grada Virovitice, te odlukama i
suglasnostima vezanim za prometna rješenja u
gradu.

Održavanje javne rasvjete       

Obavljanje poslova na održavanju postojećeg
sustava javne rasvjete u 2016. godini

povjereno je putem natječaja ovlaštenoj pravnoj
osobi, tvrtki Domogradnja d.o.o.  Virovitica, a za
koje je   predviđen iznos tijekom cijele godine od
ukupno 290.000,00 kn. Za navedene radove
potrošeno je ukupno 289.699,13  kn.

Održavanje se sastojalo od zamjene postojećih
rasvjetnih tijele novim led reflektorima, te izmjene
dotrajalih, pregorjelih ili na drugi način oštećenih
stupova i rasvjetnih tijela.      

Komunalno i prometno redarstvo

Prema odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj:36/95.,
109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 19/13.,
94/13., 153/13, 147/14., i 36/15.) komunalno
redarstvo provodi nadzor nad provedbom odredaba
komunalnog reda. 

Za istaknuti je da je djelokrug komunalnog
redarstva od 2013. godine značajno proširen
izmjenama Zakona od buke, Zakonom o prijevozu u
cestovnom prometu, Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom i Zakonom o građevinskoj
inspekciji.

U proteklom razdoblju komunalno redarstvo
Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno
uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice najviše je
postupalo vezano uz provođenje komunalnog reda.
Što se tiče postupanja sukladno Zakonu o zaštiti od
buke odnosno Zakonu o prijevozu u cestovnom
prometu istih nije bilo.

Prema odredbama Zakona o građevinskoj
inspekciji u provedbi nadzora komunalni redar je
ovlašten utvrditi zakonitost građenja i provedbe
zahvata u prostoru koji nisu građenje a koji su
propisani Pravilnikom o jednostavnim građevinama
i radovima, prema kojem se, bez akta kojim se
odobrava građenje i lokacijske dozvole te bez
glavnog projekta  mogu graditi građevine kao npr:
vrtne sjenice, ograde do visine od 1,6 metara,
građevine namijenjene biljnoj proizvodnji,
građevine i oprema namijenjene držanju
stoke,hranilišta, solišta i slično.

Slijedom toga, komunalni je redar je pristupio
uklanjanju građevine  kao i otklanjanju oštećenja
pokrova postojeće građevine koje nisu nosiva
konstrukcija. Temeljem odredbi Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.
94/13.) jedinica lokalne samouprave dužna je na
svom području osigurati provođenje mjera za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
odnosno mjere za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš.

Sukladno navedenom komunalni redar  je naredio
uklanjanje nezakonito odloženog otpada na nekoliko
lokacija na javnoj površini te na privatnoj parceli.

Sukladno zakonskim odredbama i drugim aktima
koji su temelj za postupanje komunalnih redara isti
su svakodnevno obavljali redovan nadzor, obilazili
teren, izrađivali foto dokumentaciju za svoje potrebe
i potrebe ostalih gradskih službi. Navedena foto
dokumentacija sadrži zapis o oštećenoj i nedostatnoj
komunalnoj opremi, bespravnoj gradnji, zapuštenim
parcelama, nepropisno odloženom otpadu,
lokacijama na kojima su postavljene ugostiteljske
terase, izloženu robu ispred trgovačkih radnji,
parkiranje na zelenim površinama, prometovanje u
pješačkoj zoni i na nogostupima i sl. Ista se između
ostalog često koristi kao dokazni materijal prilikom
provođenja odgovarajućih postupaka.

Kao i prethodnih godina, također i u ovom
proteklom periodu, tijekom manifestacija i blagdana,
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vezano uz korištenje javne površine, komunalno
redarstvo je aktivno  sudjelovalo u rasporedu i
naplati korištenja javnih površina  te u suradnji s
ostalim nadležnim službama pridonijelo
nesmetanom odvijanju programa.

I dalje su u suradnji s higijeničarskom službom
provođene su akcije uklanjanja pasa lutalica s javnih
površina kako u užem središtu grada tako i
prigradskim naseljima. Uklonjene životinje su
zbrinute na zakonom predviđeni način a psi poznatih
vlasnika smješteni u sklonište do dolaska vlasnika po
iste.

Vezano uz obavljanje poslova prometnog
redarstva, broj predmetnih prekrašaja općenito je
smanjen u odnosu na prethodne godine djelomično
zbog kažnjavanja no također i postavljanjem barijera
koje sprečavaju parkiranje na javnim odnosno
zelenim površinama.

U svim ostalim slučajevima u kojima za
postupanje nije bilo nadležno komunalno redarstvo
predmeti su dostavljani nadležnim inspekcijskim
tijelima na postupanje.

Komunalni doprinos

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 3/11.,
10/12., 5/13. i 4/14.), u ovom izvještajnom razdoblju
obrađeno je ukupno 575 predmeta u kojima se
utvrđivala obveza plaćanja i visina komunalnog
doprinosa, uglavnom vezano uz ozakonjenje
nezakonito izgrađenih zgrada, a samo 30 zahtjeva
odnose na novu izgradnju. U ovom vremenskom
periodu naplaćeno je 1.851.229,51 kuna
komunalnog doprinosa.

Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama («Narodne novine» broj:
86/12.) u nadležnosti je upravnih odjela nadležnih za
poslove komunalnog gospodarstva utvrđivanje
visine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru. Slijedom toga, u ovom
izvještajnom razdoblju, pri Upravnom odjelu za
komunalne poslove, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Virovitice nastavilo sa
rješavanjem zahtjeva za obračun visine naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
Slijedom toga, ukupno je naplaćeno naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
u iznosu 299.027,56 kuna. 

Prikupljena sredstva su namjenski utrošena
sukladno Programu izgradnje komunalne
infrastrukture za 2016. godinu, u omjerima sukladno
članku 31. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj:
86/12.).

Stambena djelatnost   

Redovnim održavanjem stambenih i poslovnih
objekata u vlasništvu Grada Virovitice temeljem
posebno sklopljenih ugovora izvođeni su
građevinski, obrtnički, električarski, bravarski i
instalaterski radovi za potrebe Grada Virovitice u
sklopu kojih su izvršeni mnogobrojni popravci
zgrada i instalacija u navedenim objektima i na
dijelovima javnih površina (igrališta, parkovi,
nogostupi i dr.).

Za građevinske i obrtničke radove na redovnom
održavanju objekata u vlasništvu Grada Virovitice
sklopljen je ugovor sa tvrtkom Domogradnja  d.o.o.
iz Virovitice. 

Za instalaterske radove na održavanju objekata u
vlasništvu Grada Virovitice sklopljen je ugovor sa
instalaterskim obrtom „Termo Joso“ iz Gornjeg
Bazja. 

Za električarske radove na održavanju objekata u
vlasništvu Grada Virovitice sklopljen je ugovor sa
tvrtkom Domogradnja  d.o.o. iz Virovitice. 

Za obrtničke radove na redovnom održavanju
objekata u vlasništvu Grada Virovitice sklopljen je
ugovor sa  Nisko i visokogradnja  Kunkić   vl.  Ivan
Kunkić,  Rezovački put 29,  33000 Virovitica.

Za instalaterske radove na održavanju objekata u
vlasništvu Grada Virovitice sklopljen je ugovor sa
instalaterskim obrtom „Termo Joso“ iz Gornjeg
Bazja. 

Za električarske radove na održavanju objekata u
vlasništvu Grada Virovitice sklopljen je ugovor sa
tvrtkom Domogradnja  d.o.o. iz Virovitice. 

Za izvođenje bravarskih radova za potrebe Grada
Virovitice sklopljen je ugovor sa bravarskim obrtom
„Sabo“ iz Čemernice.

Sve navedene tvrtke izvodile su radove na
redovnom održavanju poslovnih, stambenih i ostalih
objekata u vlasništvu grada. 
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Prostorno uređenje – izrada prostornih
planova

Unutar izvještajnog razdoblja nastavljen je rad iz
prošlog izvještajnog razdoblja na postupku izrade
novog prostornog plana – Urbanističkog plana
uređenja Jezera koji obuhvaća prostor 2 jezera (prvi,
drugi i treći „ribnjak“), na način da je upravo
uspješno  proveden postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš, u suradnji sa
nadležnim županijskim tijelom za zaštitu okoliša, a
po kojem dovršetku se nastavlja postupak donošenja
plana po redovnoj zakonskoj proceduri. 

Započet je postupak izrade izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja Južni blok u smislu
„točkastih“ manjih izmjena po pitanju promjene
namjene pojedinih čestica radi omogućavanja
građenja zgrada stambeno-poslovne namjene u
obuhvatu plana (promjena namjene pojedinih čestica
iz „K“ u  „M“), te promjena načina regulacije
prometa općenito, ali i prometa u mirovanju u blizini
dječjeg vrtića, sve po prijedlogu i inicijativi građana,
odnosno po pitanju regulacije prometa, inicijativi
nositelja izrade ovog plana – Grada Virovitice.  

Provedba dokumenata prostornog uređenja –
izdavanje dozvola

Sustav E- dozvole se i dalje primjenjuje u svim
postupcima izdavanja dozvola, no za razliku od
prethodnog izvještajnog razdoblja, tehničke
poteškoće u radu su uspješno uklonjene, što je
znatno olakšalo rad djelatnicima u cilju ostvarenja
veće učinkovitosti u radu prema građanima. U planu
su i preinake u sustavu E dozvole, na način da se ista
poveže s građanima, radi pružanja što kvalitetnije i
potpunije usluge u vidu informiranja o fazi njihovog
predmeta. Novina koja bi trebala zaživjeti u
sljedećem izvještajnom razdoblju, a za koju su se
educirali djelatnici u predmetnom izvještajnom
razdoblju, pruža mogućnost povezivanja predmeta iz
e- dozvole sa elektroničkom adresom građanina koji
je podnio zahtjev na način da po svakoj provedenoj
aktivnosti na predmetu šalje se o tome obavijest
podnositelju zahtjeva, tako da on u svakom trenutku
ima uvid u status svog predmeta. 

Ozakonjenje zgrada (legalizacija)

U odnosu na podatak iz prethodnog izvještajnog
razdoblja broj neriješenih predmeta se nije znatno
promijenio, odnosno ukupno je ostalo 580 predmeta,

u koji broj  ulaze i zahtjevi koji su zbog različitog
činjeničnog stanja razdvojeni u zasebne predmete, iz
kojeg razloga se povećao broj prvobitno
zaprimljenih zahtjeva koji u konačnici stvara uvid u
relativno mali broj neriješenih predmeta u odnosu na
prethodno izvještajno razdoblje. To, međutim, nije
stvarna slika ukupnog broja neriješenih predmeta,
budući da je od rujna 2016. godine dnevno su se
razdvajala i po 3 zahtjeva za legalizaciju, što je
uvelike doprinijelo ponovnom povećanju  ukupno
zaprimljenih zahtjeva. 

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Nadležnost Gradonačelnika vezana za stjecanje i
otuđenje pokretnina i  nekretnina  te raspolaganje
ostalom imovinom u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima,
utvrđena je člankom 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
člankom 39. Statuta Grada Virovitice ("Službeni
vjesnik Grada Virovitice" broj 5/09, 1/13, 7/14 –
pročišćeni tekst) i Odlukom o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj 13/09,
18/09, 3/12 i 4/12 - pročišćeni tekst), kojima je
utvrđeno da Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina te o raspolaganju
ostalom imovinom Grada Virovitice čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina.

Iznos ostvarenih prihoda bez primitaka u 2016.
godini je 82.937.456,91 kunu, a 0,5% od tog iznosa
je 414.687,28 kuna.  Slijedom navedenog  u 2016.
godini, Gradonačelnik je  samostalno odlučivao o
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 414.687,28 kuna.

Ako je ukupna vrijednost pokretnina, nekretnina i
ostale imovine prelazila navedeni iznos, odluku o
stjecanju, otuđenju i raspolaganju pokretninama,
nekretninama i ostalom imovinom, sukladno članku
39. Statuta Grada Virovitice, donosilo je Gradsko
vijeće Grada Virovitice na prijedlog Gradonačelnika.

U razmatranom razdoblju pokretani su
postupci prisilnog zasnivanja založnog prava na
nekretninama dužnika radi neplaćenih dugovanja s
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osnove tražbina za komunalnu naknadu i naknadu za
uređenje voda te komunalnog doprinosa i zakupa
javne površine. 

Sukladno Stečajnom zakonu, vršile su se prijave
tražbina nadležnom trgovačkom sudu ovisno o
sjedištu dužnika.

Kod Državne geodetske uprave, Područnog
ureda za katastar Virovitica i nadalje su pokretani
postupci radi upisa Grada Virovitice kao ovlaštenika
prava u posjedovnim listovima za k. o. Virovitica, k.
o. Virovitica – grad, kao i postupci radi usklađivanja
podataka koje vodi katastar i zemljišnoknjižni sud.

U razmatranom razdoblju osnovana su prava
služnosti vodova na nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice i to za korist Virkom d.o.o. i HEP
d.d., radi polaganja vodova u svrhu izgradnje
komunalne  i elektroenergetske infrastrukture.

U postupcima povrata imovine oduzete za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji
se vode pred Uredom državne uprave u Virovitičko-
podravskoj županiji, kao i u
parničnim/izvanparničnim postupcima pred
Općinskim sudom u Virovitici i Trgovačkim sudom
u Bjelovaru, Grad Virovitica sudjelovao je kao
stranka.

U razmatranom razdoblju Grad Virovitica je
sudjelovao kao stranka u postupku izlaganja
podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i
tehničkom reambulacijom za k. o. Virovitica-centar i
postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k. o.
Virovitica - centar. Navedeni postupak još je u tijeku,
a završetak postupka, prema dostupnim podacima,
očekuje se u prvoj polovici 2017. godine.

U razmatranom razdoblju nastavljeno je sa
postupkom izrade registra nekretnina u vlasništvu
Grada Virovitice, te sa unosom podataka o
nekretninama kojima raspolaže Grad Virovitica.  

GOSPODARSTVO

U okviru samoupravnog djelokruga Grada sa
Upravnim odjelom za gospodarstvo i razvoj
razmatrane su i provođene aktivnosti  direktno
usmjerene na područje poljoprivrede, vodoprivrede,
industrije, lova i šumarstva, malog i srednjeg
poduzetništva, europskih integracija, razvoja,
upravljanja i gospodarenja poslovnim objektima i
Poduzetničkim zonama Grada odnosno trgovine,
ugostiteljstva, obrta kao i na druga područja
gospodarstva.

Razvoj gospodarstva u Gradu Virovitici
povećava  njen sveukupni razvoj, što je vidljivo

posljednjih nekoliko godina kroz izgradnju novih
naselja, obnova cesta, razvoj kulture i sporta u gradu,
kao i uređenju gradskog središta. Jedan od pokretača
razvoja su i Poduzetničke zone grada Virovitice,
namijenjene za  različite vrste gospodarskih
djelatnosti, koje investitorima nude parcele sukladno
iskazanim interesima. Treba naglasiti da su u
nastojanjima za dolaskom investitora poduzete
mnogobrojne aktivnosti, te je odrađeno mnogo
kontakata sa potencijalnim investitorima, a svakome
od njih pristupano je sa dužnom pažnjom, kako bi
investitori već kod prvog kontakta imali osjećaj
dobrodošlice kao investitora odnosno poduzetnika.
Sa svakim zainteresiranim investitorom ostvareno je
nekoliko kontakta, bez obzira da li je došlo do
konačne odluke – kupovine zemljišta. Vjeruje se u
svaku investiciju, pa i onu najmanju, kao i u svako
novo otvoreno radno mjesto, i to je plan za
budućnost – ostati otvoren prema svakoj novoj
investiciji, jer smatra se da jedino tako Virovitica
može biti grad otvoren i pristupačan po mjeri
poduzetnika, te primjeren za  život po mjeri čovjeka.

Nacionalni i EU projekti 

Jednu od osnovnih potpora razvoju grada
Virovitice Gradonačelnik vidi u projektima
prijavljivanima na nacionalne i EU natječaje.
Upravo iz tog razloga mnogo vremena i truda ulaže u
suradnju s Razvojnom agencijom VTA, čiji
djelatnici zajedno s Gradonačelnikom te službama i
odjelima Grada Virovitice sustavno rade na
osmišljavanju, pripremi i izradi natječajne
dokumentacije, prijavi projektnih prijedloga te
provedbi odobrenih projekata. Tijekom druge
polovice 2016. godine trend povećanja broja
prijavljenih projekata je nastavio rasti. 

U mjesecu srpnju u okviru Poziva za dodjelu
bespovratnih sredstava ”Osiguravanje školske
prehrane za djecu u riziku od siromaštva”
Ministarstva socijalne politike i mladih, prijavljen je
projektni prijedlog pod nazivom „Odrastimo
jednako“, ukupne vrijednosti 213.904,30 kuna.
Nositelj projekta je Grad Virovitica, a partneri su
Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Virovitica i
Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica. Gradu
Virovitici odobren je ukupan iznos od 213.904,30
kuna kojim će najpotrebitijoj djeci biti osigurana
prehrana u školi. Projektom je obuhvaćeno 195 djece
(učenika) koji su polaznici obaveznog školskog
programa i koja žive u siromaštvu ili su u riziku od
siromaštva. U Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić
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besplatnu prehranu dobit će ukupno 125 učenika, od
kojih je 8 učenika iz PŠ Milanovac, 3 iz P.Š.
Taborište, 2 učenika iz P.Š. Rezovac i po 1 učenik iz
P.Š. Čemernica i Rezovačkih Krčevina. U Osnovnoj
školi Vladimir Nazor besplatnu prehranu će dobiti
ukupno 70 učenika, od kojih je 7 učenika iz P.Š.
Podgorje. Problem koji se ovim projektom želi
riješiti je smanjenje stope rizika od siromaštva i
socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina
te unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno
ugroženih obitelji.

Također je istoga mjeseca Agencija u okviru
poziva na dodjelu bespovratnih sredstava
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod
nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i
stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i
srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama -
faza II“ prijavila projekt „Korak u život jednakih
mogućnosti – faza II“. Ukupna vrijednost projekta je
838.247,35 kuna, a odobren je iznos od 771.187,56
kuna. Aktivnosti se provode u tri odgojno-obrazovne
ustanove i to četiri pomoćnika u Osnovnoj školi
Ivane Brlić - Mažuranić, sedam pomoćnika u
Osnovnoj školi Vladimir Nazor te sedam pomoćnika
u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica.

Krajem mjeseca Ministarstvu zdravlja je
prijavljen projekt „Rekreativa i psihopozitiva“,
prijavitelja Društvo Multiple Skleroze Virovitičko-
podravske županije, gdje je Grad Virovitica jedan od
projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta je
851.068,76 kuna, a dugoročni mu je cilj pružanjem
potpore i uključivanjem vulnerabilne skupine u
stručne i psihosocijalne radionice, edukacije
volontera te organiziranje sportskih aktivnosti
doprinijeti zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju zdravlja.

U kolovozu je Ministarstvu kulture na Poziv za
predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2017. godinu Razvojna
agencija VTA prijavila 7 projekata u ukupnoj
vrijednosti od 353.876,86 kuna. Prvi projekt pod
nazivom „Putovanje u Všenj s ciljem osnaživanja
uspostavljenoga partnerstva s rodnim mjestom
virovitičkoga glazbenika Jana Vlašimskog“ odnosi
se na obilježavanje desete obljetnice događaja kada
je Češka beseda Virovitica postavila spomen ploču
na rodnu kuću Jana Vlašimskog. Ukupna mu je
vrijednost 15.000,00 kuna, a nositelj je Češka beseda
Virovitica. Ista udruga nositelj je i projekta
„Međunarodna glazbena manifestacija Proljetni

zvuci Jana Vlašimskog – valorizacija notnog
materijala“ koji bi sufinancirao tiskanje knjige
notnog materijala s novim obradama skladbi za
održavanje glazbene manifestacije „Proljetni zvuci
Jana Vlašimskog“ radi popularizacije glazbenog
stvaralaštva. Projekt je vrijedan 17.125,00 kuna.
Prijavitelj projekta „Uniforme za matke“ je Udruga
„Radio Leopold“, koja za svoj pjevački sastav
„Matke“ želi nabaviti 15 jedinstvenih uniforma s
motivima i obilježjima virovitičkog kraja. Uniforme
bi omogućile prepoznatljivost pjevačkog sastava i
promovirale grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku
županiju. Ukupna vrijednost projekta je 7.500,00
kuna. Prijavitelj projekta „Nabava splitskih nošnji i
glazbenih instrumenata“ je KUD „Virovitica“, a
ciljevi prijave su potaknuti razvoj KUD-a
obogaćivanjem sadržaja, opreme i programa
nastupa. Navedeno bi se postiglo nabavom 16
splitskih nošnji i četiri tradicionalna instrumenta
(prim, brač, kontra i bas). Ukupna vrijednost
projekta je 52.627,20 kuna. Projektom „Instrumenti i
uniforme za orkestar“ Gradska glazba Virovitica želi
osigurati što uspješnije provođenje svog plana i
programa kroz nabavu dva saksofona i 30 kompleta
uniforma za članove orkestra. Navedene aktivnosti
bi povećale interes, znatiželju, sudjelovanje i
uključivanje građana u kulturne aktivnosti. Ukupna
vrijednost projekta je 128.599,66 kuna. Projekt pod
nazivom „Sudjelovanje na 38. Smotri SAPOSIB-a“
prijavila je Gradska glazba Virovitica, kao redoviti
član Saveza amaterskih puhačkih orkestara
Slavonije i Baranje na čijim smotrama redovno
nastupa. Kako bi 2017. godine mogla sudjelovati na
38. smotri SAPOSIB-a u Županji gdje bi promovirali
kulturnu baštinu grada Virovitice, Gradskoj glazbi su
potrebna financijska sredstva za prijevoz (najam
autobusa) i ostale troškove. Ukupna vrijednost
projekta je 34.300,00 kuna. Gradska knjižnica i
čitaonica Virovitica nositelj je projekta pod nazivom
„Nabava bibliokombija“, čijom realizacijom bi se
sufinanciralo 15% vrijednosti projektnog prijedloga
prijavljenog na Interreg V-A, prekogranični natječaj
Hrvatska – Mađarska, „Books 4 People“. 

Kako Razvojna agencija VTA ima potpisan
sporazum o suradnji s Hrvatskim Crvenim Križem,
na otvoreni poziv Ministarstva socijalne politike i
mladih „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći
najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili
osnovne materijalne pomoći“ prijavljena su 4 velika
projekta koje je izradila naša Agencija. Projekti
ukupno obuhvaćaju 67 organizacija Crvenog Križa
diljem Republike Hrvatske. Svi projekti su odobreni
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za financiranje u stopostotnom iznosu, a ukupna
vrijednost prijavljenih projekata iznosi
33.273.373,83 kuna. Kroz provedbu projekata
prijavitelji će zajedno s partnerima podijeliti 249.297
paketa hrane i 88.728 paketa higijenskih potrepština,
a nabavit će se i vozila, hladnjake te informatičku
opremu. Paketi su namijenjeni osobama u riziku od
siromaštva, a kroz podjelu će se pokriti cjelokupno
područje Republike Hrvatske. 

U rujnu je Gradsko društvo Crvenog Križa
Virovitica Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga
društva prijavilo projekt „Darujmo vrijeme za dobra
djela“, u ukupnoj vrijednosti od 1.190.217,12 kuna.
Kroz projektne aktivnosti povećat će se broj
volonterskih programa, broj djece uključene u
volonterske aktivnosti te će se osnažiti promocija
volonterstva kroz partnersku suradnju GDCK
Virovitica sa sedam osnovnih škola, tri srednje škole
i učeničkim domom iz grada Virovitice i okolnih
naselja. Djeca i mladi moći će se uključiti u niz
volonterskih aktivnosti kroz novoosnovane
volonterske klubove: pomoć starijim i nemoćnim
osobama, prikupljanje prehrambenih i
neprehrambenih aktivnosti te pomoć u školi.

Na isti natječaj prijavljen je projekt Društva
psihologa Virovitičko-podravske županije u
partnerstvu s Glazbenom školom Jan Vlašimsky
Virovitica i Gimnazijom Petra Preradovića
Virovitica, pod nazivom „Budi korak ispred drugih –
volontiraj i ti!“, ukupne vrijednosti 411.122,78 kuna.
Kroz ciljanu skupinu srednjoškolaca u dobi od 15 do
17 godina želi se ukazati na pozitivne učinke
volontiranja i približiti volontiranje mlađoj
populaciji.

Krajem rujna Ministarstvu rada i mirovinskog
sustava prijavljen je projekt Gradskog društva
Crvenog Križa Virovitica pod nazivom „Otvorena
vrata zajednici“, ukupne vrijednosti 492.333,20
kuna. Projektni partner je Turistička zajednica grada
Virovitice, a namjera je osnovati hostel čija bi se
realizacija odvijala u III faze i financirala iz različitih
izvora. Ovaj projektni prijedlog podrazumijeva
izradu poslovnog plana, glavnog projekta i
izobrazbu 20 osoba koje pripadaju marginaliziranim
skupinama društva. Projektni prijedlog u suradnji s
GDCK Virovitica izradili su djelatnici Razvojne
agencije VTA.

U studenom je Gradonačelnik potpisao projektnu
prijavu za najznačajniji projekt prijavljen u ovom

polugodištu, „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste –
Sv. Križ u naselju Milanovac“, ukupne vrijednosti
9.234.437,94 kune. Projektni prijedlog prijavljen je
Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u
okviru podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu,
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive
izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa
operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih
cesta«. Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste u
naselju Milanovac (Ulica Sv. Križ), koja povezuje
naselja Milanovac i Rezovac, osigurat će se
dostupnost lokalne komunalne infrastrukture te
uvjete za siguran promet motornih vozila, bicikala i
pješaka što pridonosi održivom lokalnom razvoju u
skladu s Javnim pozivom, načelima održivog i
regionalnog razvoja te županijskim i lokalnim
razvojnim strategijama. Projektom će se izvesti
kompletno nova kolnička konstrukcija nerazvrstane
ceste u ulici Sv. Križa, Milanovac u ukupnoj dužini
1738,09 m. Uz novu kolničku konstrukciju izvest će
se pješačke staze u pojedinim dijelovima obostrano
uz rekonstruiran kolnik, izvest će se i biciklistička
staza te oborinska kanalizacija uz rekonstruiran
kolnik. Uz rekonstruiranje nerazvrstane ceste
modernizirat će se pripadajuća Javna rasvjeta i EKI
mreža. Projektnu dokumentaciju i prijavu pripremili
su djelatnici Agencije i Grada Virovitice.

U prosincu je Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i sporta na Otvoreni poziv „Poticanje rada s
darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj
razini“ financiran iz Europskog socijalnog fonda
prijavljen projekt Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica pod nazivom „Poticanje rada s darovitim
mladim glazbenicima“, u vrijednosti od 492.698,92
kune. Projektni prijedlog uključuje darovitu djecu
koja se ističu po svojoj kreativnosti i maštovitosti te
umno sazrijevaju brže od svojih vršnjaka. Svrha je
omogućiti nastavnicima da kroz individualnu
nastavu u Glazbenoj školi prepoznaju darovite
učenike i omoguće im adekvatni nastavni plan koji bi
bio u skladu s njihovom glazbenom darovitošću.

Gradonačelnik sustavno vodi brigu i o lokalnim i
regionalnim organizacijama civilnog društva te je u
ovom polugodištu prijavljeno ukupno 37 projekata
za udruge s našeg područja. Za poduzetnike su
prijavljeni projektni prijedlozi u ukupnoj vrijednosti
od 2.287.199,92 kuna.
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Poduzetničke zone 

U prioritetnim ciljevima razvoja gospodarstva je program izgradnje poduzetničkih zona, kroz
koji se teži povećanju broja malih i srednjih poduzetnika, a sve u svrhu povećanja njihove
konkurentnosti i poticanja zapošljavanja. Grad Virovitica ima 6 aktivnih Poduzetničkih zona, od
kojih su 4 opremljene potpunom komunalnom infrastrukturom, te nude oko 62 ha opremljenog
zemljišta spremnog za buduće ulagače. Osnovane su i Poduzetnička zona Bilogora, ukupne
površine 628.395 m2, koja se nalazi u građevinskom području i od velikog je značaja za
gospodarski razvoj Grada Virovitice, a do privođenju gospodarskoj namjeni, koristi se kao
poljoprivredno zemljište, sukladno članku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine broj 39/13.), odnosno daje se u jednogodišnji zakup poljoprivrednicima. U proširenju je i
najveća Poduzetnička zona u gradu Virovitici, tzv. Mega zona, koja se sa sadašnjih 65ha širi na
ukupno 350 ha i bit će namijenjena za velike investitore. 

Poduzetnička zona III najveća je opremljena poduzetnička zona u gradu Virovitici,
zahvaljujući dugogodišnjoj podršci resornih ministarstva, vlastitim sredstvima iz Proračuna
Grada Virovitice i sredstvima iz EU fondova. U 2015. godini završeni su svi radovi na izgradnji
navedenih pristupnih cesta u  Poduzetničkoj zoni III, a u pripremi je dokumentacija za proširenje
infrastrukture i ceste u dio proširenja Poduzetničke zone III. 

Broj zaposlenih u Poduzetničkoj zoni III sa 31. prosincem 2016. godine iznosi 258 osoba, što
je u odnosu na razdoblje od prvih 6. mjeseci 2016. godine više za 15 novozaposlenih, a
kupoprodajnim ugovorima osigurano je 538 novih radnih mjesta, što je u odnosu na razdoblje od
prvih 6. mjeseci 2016. godine više za 25 osiguranih radnih mjesta.

Broj poduzetnika i stanje njihovih investicija u zonama prikazani su u sljedećoj tabeli:
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Važnost razvoja i izgradnje poduzetničkih zona za Grad Viroviticu očituje se i u stalnoj potpori
Vlade RH, kroz nadležna ministarstva, odnosno  kroz Ministarstvo poduzetništva i obrta koje je
financijski pratilo izgradnju poduzetničkih zona, a što se planira i u budućem opremanju
poduzetničkih zona infrastrukturom. Radi promicanja Poduzetničkih zona Grada Virovitice,
gradonačelnik redovno kontaktira s predsjednicima uprava banaka u Republici Hrvatskoj, sa
HGK-om, HOK-om, HAMAG-om i HABOR-om, te na brojnim Veleposlanstvima u Republici
Hrvatskoj, očekujući da prenesu što većem broju potencijalnih investitora, pozitivan stav i
mogućnosti ulaganja u Viroviticu.

Ruralni razvoj

Gradonačelnik, kao član Upravnog odbora i Skupštine LAG-a „Virovitički prsten“,
prisustvovao je na svim sjednicama i sastancima članova LAG-a na kojima je predlagao
aktivnosti i razvojne programe koji će se provoditi na području grada i kao takvi pridonositi
poboljšanju ruralnih, životnih i radnih uvjeta. Nakon uspješno završene dvogodišnje provedbe
IPARD Mjere 2020 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ (isplaćeno ukupno
699.984,52 HRK), LAG „Virovitički prsten“ nastavio je provoditi prihvatljive aktivnosti iz
Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020., u sklopu koje su bili prihvatljivi troškovi izrade Lokalne razvojne
strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., opremanje
ureda/sjedišta LAG-a te svi tekući troškovi LAG-a. Provedba Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“
završila 30. listopada 2016. godine, a LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćeno je ukupno 232.897,09
HRK, ne uključujući iznos za aktivnosti iz zadnjeg Zahtjeva za isplatu za koji još nije donesena
Odluka o isplati. 

U drugom dijelu 2016. godine svi zainteresirani dionici sa područja grada imali su priliku
besplatno sudjelovati na svim predavanjima i svakodnevnim individualnim savjetovanjima u
organizaciji LAG-a, kojima je glavni cilj bio prijenos znanja i iskustva o mogućnostima
financiranja te pripremi i provedbi projekata. Pored navedenog, članovi LAG-a imali su priliku
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sudjelovati i na 6. sajmu agro proizvoda i opreme
Agroexpo 2016. te će početkom 2017. godine, s
ciljem promocije i osiguranja boljeg plasmana svojih
proizvoda, dobiti mogućnost i besplatnog izlaganja
na 22. međunarodnom sajmu gospodarstva,
obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2017. Tijekom
drugog polugodišta 2016. godine, Agencija za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju donijela je Odluke o dodjeli sredstava za
Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“, temeljem kojih je
malim poljoprivrednim gospodarstvima odobreno
ukupno 569.152,50 HRK. Projektne prijave u
suradnji s prijaviteljima izradio je LAG „Virovitički
prsten“. 

Nakon što je krajem lipnja 2016. godine LAG
„Virovitički prsten“ poslao prijavu na raspisani
Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba
operacija unutar CLLD strategije“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o
odabiru LAG-a, temeljem koje je LAG-u
„Virovitički prsten“ odobrena potpora u ukupnom
iznosu od 9.293.805,99 HRK, budući da zbog broja
stanovnika i broja jedinica lokalne samouprave
unutar LAG-a, nije bilo moguće ostvariti veći broj
bodova, odnosno viši iznos potpore. Potpora je
dodijeljena za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba
operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS),
Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti
suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i
animacija“. Prolaskom na navedenom natječaju
LAG „Virovitički prsten“ osigurao je za područje
grada Virovitice i ostalo područje obuhvaćeno LAG-
om, sredstva za raspisivanje natječaja te odabiranje i
financiranje projekata za slijedeće podmjere iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020.:
o Podmjeru 4.1. (tip operacije 4.1.1.

„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“),

o Podmjeru 4.2. (tip operacije 4.2.1. „Povećanje
dodane vrijednosti poljoprivrednim
proizvodima“),

o Podmjeru 6.3. (tip operacije 6.3.1. „Potpora
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“),

o Podmjeru 6.4. (tip operacije 6.4.1. „Razvoj
nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim
područjima“),

o Podmjeru 7.4. (tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,

uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“) i

o Podmjeru 8.5. (tip operacije 8.5.2. “Uspostava i
uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje
infrastrukture“).

Organiziranje sajamskih manifestacija

Kao član Organizacijskog odbora, uz
obnašateljicu dužnosti župana  i predsjednika
Županijske i Obrtničke komore VPŽ-a,
gradonačelnik je sudjelovao svim radnim sastancima
za organizaciju Međunarodnog sajma Viroexpo
2017. Sajam je sufinanciran iz Proračuna Grada
Virovitice za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00
kn, na način da su sredstva prebačena tvrtki
Viroexpo d.o.o., koja je bila tehnički realizator
sajma.  

Krajem kolovoza 2015. godine, gradonačelnik je
sudjelovao u organizaciji, pokroviteljstvu i provedbi
6. sajma agro proizvoda i opreme Agroexpo   2016.,
koji objedinjuje 13. županijsku izložbu voća, povrća
i poljoprivrednih proizvoda, 11. županijsko
ocjenjivanje, sajam meda i pčelinjih proizvoda i 8.
međunarodno ocjenjivanje meda, 6. izložbu
ljekovitog bilja i 6. izložbu vina, a koja se već
tradicionalno održava prvu subotu u rujnu. Grad
Virovitica sudjeluje u Agroexpo-u zajedno sa
Virovitičko-podravskom županijom, HGK –
Županijskom komorom Virovitica, HOK –
Obrtnome komorom Virovitičko-podravske
županije, Turističkom zajednicom Virovitičko-
podravske županije i Savjetodavnom službom –
Podružnicom VPŽ.

Turizam 

Gradonačelnik je po funkciji i predsjednik
Turističke zajednice, te su uz redovno sazivanje i
sudjelovanje u radu Skupštine Turističke zajednice
grada Virovitice, učinjeni svi napori sa ciljem
oblikovanja Virovitice u suvremenu, atraktivnu i
poželjnu destinaciju. U drugoj polovici 2016. godine
Turistička zajednica grada Virovitice je sudjelovala
u organizaciji nekoliko već tradicionalnih
manifestacija: “11. Moto susreti”, “13. Virovitičko
kazališno ljeto”, “Međunarodni Rock & Blues Fest”,
“Ljetno kino”, “Igre na vodi”, “Rokovo 2016.”, “2.
FRA MA FU – festival reportera i reportaže”,
“Kolbovi dani”, “Atletski polumaraton Virovitica –
Barcs”, “Jesen u gradu” i “Prosinac u gradu”.
Turistička zajednica grada Virovitice je uz pomoć
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odobrene potpore Hrvatske turističke zajednice u
iznosu od 25.000 kuna obnovila Poučnu stazu
Virovitička Bilogora, a uz pomoć potpore od 15.000
kuna postavljena je i Glazbena ograda kao prvi
eksponat budućeg Virovitičkog parka znanosti.
Izdana je i nova dvojezična image brošura pod
nazivom „Dobro došli u Viroviticu/Welcome to
Virovitica”.

Ugostiteljstvo

Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće
Grada Virovitice donijelo je prosincu 2016. godine
Odluke o Izmjene Odluke  o radnom vremenu,
prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata
na području Grada Virovitice (Službeni vjesnik
Grada Virovitice 10/16.) kojom je  omogućeno
ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ da
kod podnošenja zahtjeva za produženje radnog
vremena, radi organiziranja prigodnih proslava,
zatraže Rješenje gradonačelnika o određivanju
drugačijeg radnog vremena od utvrđenog, ali ne
moraju prikupljati suglasnosti neposrednih susjeda,
a sve zbog operativnosti u poslovanju ugostitelja. 

Temeljem Odluke o radnom vremenu, prostoru i
vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na
području Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 8/15, 10/16.) na pojedinačni zahtjev
ugostitelja za ugostiteljske objekte iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“, gradonačelnik, rješenjem
određuje drugačije radno vrijeme od vremena
utvrđenog Odlukom, kao i mogućnost izvođenja žive
glazbe, za pojedine dane, u slučaju organiziranja
prigodnih proslava (svadbi, maturalnih zabava i
sličnih događanja), a tu je mogućnost u drugoj
polovini 2016. godine iskoristilo 4 ugostitelja, i to tri
za produženje radnog vremena i izvođenje žive
glazbe, a jedan samo za izvođenje žive glazbe.  

Na temelju Odluke o radnom vremenu, prostoru i
vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na
području Grada Virovitice («Službeni vjesnik»
Grada Virovitice br. 8/15, 10/16.), za vrijeme
održavanja turističkih manifestacija, kulturnih,
sportskih, vjerskih, zabavnih i sličnih programa,
proslava povodom božićnih i novogodišnjih
blagdana, Gradonačelnik može svojom odlukom
propisati drugačije radno vrijeme, kao i mogućnost
izvođenja žive glazbe, za sve ugostiteljske objekte iz
skupine „Restorani“ i „Barovi“, od radnog vremena
propisanog navedenom Odlukom. Temeljem
navedene Odluke Gradonačelnik je produžio radno
vrijeme i dozvolio izvođenje žive glazbe za sve
ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i

„Barovi“ u vrijeme obilježavanja Dana grada
Virovitice – ROKOVO 2016. i u vrijeme božićnih i
novogodišnjih blagdana. 

Poljoprivredno zemljište  

Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Grada
Virovitice, obavlja stručne, administrativne i
tehničke poslove potrebne za provođenje postupka
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.
Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem
sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine 39/13,48/15) provodi
Agencija za poljoprivredno zemljište. Također,
Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Grada
Virovitice, obavlja sve stručne poslove kako bi se
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada
Virovitice, davalo u zakup zainteresiranim
zakupnicama.

U dijelu poljoprivrede, redovito se prati stanje
naplate kao i stanje  ispunjavanja ugovornih obveza
kao i koje zakupnici poljoprivrednog zemljišta imaju
prema Gradu Virovitici.

Vezano uz raspolaganje državnim
poljoprivrednim zemljištem, temeljem odredbe
čl.48. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine 39/13,48/15), Agencija za poljoprivredno
zemljište, odredila je da tijekom 2016. godine,  neće
raspisivati javni natječaji za zakup državnog
poljoprivrednog zemljišta, već će sa korisnicima
državnog poljoprivrednog zemljišta uz prikaz
određene dokumentacije, zaključiti Ugovore o
privremenom korištenju državnog poljoprivrednog
zemljišta na vremenski rok do pet godina

Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu  (Narodne novine 39/13, 48/15), u drugoj
polovici 2016. godine, Upravnom odjelu za
gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice podneseno je
devet zahtjeva koji su uz dodatnu dokumentaciju
proslijeđeni Agenciji za poljoprivredno zemljište,
radi sklapanja Ugovora o privremenom korištenju
državnog poljoprivrednog zemljišta.

Ukupna površina državnog poljoprivrednog
zemljišta za koje se traži sklapanje Ugovora o
privremenom korištenju predstavlja površinu od
295,9001ha.

Sukladno obavijesti nadležne Agencije za
poljoprivredno zemljište, vezano uz odredbe Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine
39/13,48/15), Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj
Grada Virovitice i dalje poduzima sve procesne
radnje vezane za naplatu zakupnine svih dosadašnjih
zakupnika državnog poljoprivrednog zemljišta. 
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Zahvaljujući redovitom praćenju naplate zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Grada
Virovitice, tijekom druge polovice 2016. godine,
redovito su poduzimane sve procesne radnje protiv
onih zakupnika koji ne izvršavaju svoje ugovorene
obveze utvrđene Ugovorom o zakupu.

Poslovni prostori

Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora (Službeni vjesnik Grada Virovitice 2/14 i
10/14) Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Grada
Virovitice obavlja sve stručne, administrativne i
tehničke poslove prilikom provođenja postupka
davanja u zakup poslovnih prostora koji se nalaze u
vlasništvu Grada Virovitice. Temeljem naprijed
imenovane Odluke, Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj Grada Virovitice, redovito prati izvršenje svih
ugovornih obveza koje nastanu zaključenjem
ugovora  između zakupnika i Grada Virovitice. 

S obzirom na navedeno, ovim Izvješćem
utvrđujemo da su u drugoj polovici 2016. godine,
prijevremeno raskinuta tri ugovora o zakupu
poslovnog prostora. Ugovori o zakupu poslovnih
prostora raskinuti su jer zakupnici nisu uredno
izvršavali sve svoje preuzete ugovorene obveze.
Zakupnik poslovnog prostora smještenog u
podrumskom dijelu Dvorca Pejačević u Virovitici,
koji je prostor u naravi predstavljao kuglanu, također
je prijevremeno raskinuo ugovor o zakupu, iz
razloga jer je poslovni prostor predviđen za
renovaciju i detaljnu obnovu u sklopu obnove
cjelokupnog Dvorca Pejačević u Virovitici. 

Također ovim izvješćem navodimo da su u drugoj
polovici 2016. godine, zaključena četiri nova
ugovora o zakupu poslovnog prostora, a dva ugovora
za zakup poslovnog prostora su produžena sa
postojećim zakupnicima. Sva produženja ugovora o
zakupu poslovnog prostora imala su za cilj
poboljšanje gospodarske aktivnosti i poslovanja
zainteresiranih zakupnika

U drugoj polovici 2016. godine, Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice,  nastavio je
se  iznajmljivanjem Mjesnih domova, temeljem
Odluke o načinu korištenja prostorija i inventara u
domovima mjesnih odbora, svim zainteresiranim
udrugama kao i ostalim zakupnicima.

S obzirom na sve navedeno, Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice, redovito
prati stanje izvršenja obveza ranije zaključenih

ugovora o zakupu poslovnog prostora. Također se
redovito poduzimaju sva sredstva naplate kao bi se
ugovorena zakupnina utvrđenih zakupnika plaćala u
za to određenim rokovima.

Zaštita i spašavanje

Gradonačelnik je temeljem Pravilnika o
mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih
snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine broj
69/16), koji je na snagu stupio u drugoj polovini
2016. godine, donio Shemu mobilizacije stožera
civilne zaštite Grada Virovitice,  gdje propisuje način
mobiliziranja stožera, Stožer civilne zaštite
mobilizira se vlastitim kapacitetima sukladno shemi
mobilizacije stožera koju donosi gradonačelnik, i dio
je plana djelovanja civilne zaštite, dok se samo
iznimno za mobiliziranje stožera civilne zaštite
područne (regionalne) razine može koristiti
županijski centar 112 i to kao pričuvni kapacitet. 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite
(Narodne novine broj 82/15) i Pravilnika o
mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih
snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine, broj
69/16), došlo je do promjene načina imenovanja
povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, koje
na prijedlog gradonačelnika imenuje izvršno tijelo
jedinice lokalne samouprave za pojedinačnu
stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice
i dijelove ulica, mjesne odbore i manja naselja. U
skladu s tim, predloženi su povjerenici i njihovi
zamjenici, po jedan sa područja svakog mjesnog
odbora, kao i još jedan sa područja stambenih zgrada
tzv. Južni blok, te je donesena  Odluka o imenovanju
povjerenika civilne zaštite grada Virovitice i
njihovih zamjenika. 

Gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću
usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za
grad Viroviticu u 2016. godini. Na temelju Analize, a
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama
većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu, kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne
zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava,
stožera civilne zaštite, udruga građana od značaja za
zaštitu i spašavanje) gradonačelnik je predložio
donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Grada Virovitice za razdoblje
2017.-2019. godine.

Također je, temeljem Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine broj 82/15), a u skladu sa
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Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Virovitice, gradonačelnik predložio Gradskom
vijeću donošenje nove Odluke o određivanju
pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu
Virovitici. 

Inspekcijska služba Državne uprave za zaštitu i
spašavanje izvršila je redovnu kontrolu provedbe
obaveza tijela jedinice lokalne samouprave iz
Zakona o zaštiti i spašavanju, te pripadajućih
podzakonskih akata, te zaključila da je Grad
Virovitica izvršio obveze predviđene Zakonom i
uspostavio sustav zaštite i spašavanja koji može
odgovoriti na eventualne katastrofe i velike nesreće.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Predškolski odgoj 

Redovito i pravovremeno dotiranje sredstva za
nefinancijsku imovinu, tekuće i

investicijsko održavanje i ulaganje obveza je
Gradonačelnika kao i poštivanje važećih mjerila u
financiranju  ekonomske cijene boravka djeteta u
cjelodnevnom programu u odnosu 70% iz proračuna
Grada Virovitice i 30% Vrtić. Sukladno Zakonu o
predškolskom odgoju i obrazovanju i Statutu
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica donesena je Odluka
o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, te se o upisu
djece u vrtić izdaju rješenja. U vrtiću je zaposleno 75
djelatnika, a pohađa ga 425 djece.

Treba istaknuti da se s djelatnicima vrtića
redovito zaključuje Kolektivni ugovor kojim se na
obostrano zadovoljavajući način rješavaju njihova
prava.

Osnovno školstvo 

Radi obveznog reguliranja financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva,
Gradsko vijeće Grada Virovitice, sukladno
podzakonskim aktima donosi Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva kao i sljedeće planove:
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja u osnovnim školama te
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u osnovnom školstvu za  tekuću godinu. 

Temeljem istih akata, kvalitativno se rješava

održavanje objekata osnovnih škola kao i njihovih
područnih škola koje djeluju na području grada
Virovitice. U drugom polugodištu 2016. godine
završena je izgradnja i opremanje Područne škole u
Koriji  u ukupnoj vrijednosti 578.310,00 kuna. Isto
tako u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Virovitica
izvršena je cjelovita rekonstrukcija školske kuhinje u
vrijednosti 171.062,00 kuna.

Tekuće investicijsko održavanje u osnovnim
školama u drugom polugodištu izvršeno je kako
slijedi: 
- OŠ Ivane Brlić Mažuranić- uređenje zbornice u

matičnoj školi i sanitarnog čvora u PŠ Rezovac u
iznosu od 100.000,00 kuna,

-  Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica- uređenje sanitarnih čvora u iznosu         
od 58.069,00 kuna,

-  OŠ Vladimir Nazor- uređenje restorana školske
kuhinje u iznosu od 50.000,00 kuna.
Navedeni radovi tekućeg i investicijskog

održavanja na školama obavljeni su za vrijeme
školskih praznika.

Srednje školstvo

Premda Grad nema direktnog utjecaja na
organizaciju i rad srednjih škola, u mnogim
aktivnostima Grad je dao doprinos razvoju srednjih
škola na svom području. 

Visoko školstvo

Grad Virovitica u drugom polugodištu 2016.
godine, a sukladno sklopljenom Ugovoru nastavio je
sufinancirati rad Visoke škole za menadžment u
turizmu i informatici. Nakon uspješno provedenog
postupka inicijalne akreditacije koju je provodila
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Visoka
škola Virovitica dobila je dopusnicu ministra
znanosti  obrazovanja i sporta za izvođenje
specijalističkog diplomskog stručnog studija
Menadžmenta, smjerovi: Destinacijski menadžment
i Menadžment malih i srednjih poduzeća, čime je
studentima na Visokoj školi Virovitica omogućen
nastavak studiranja na diplomskoj razini, odnosno na
4. i 5. godini studija. 

Gradonačelnik Grada Virovitice dana 10.
studenoga 2016. godine, donosi Odluku o dodjeli
stipendija Grada Virovitice kojom je dodijeljeno
ukupno 10 stipendija, od kojih tri stipendije za
studente prve godine studija i sedam stipendija za
studente druge i viših godina studija, a temeljem
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Natječaja za dodjelu stipendija studentima s
područja Grada Virovitice raspisanog 11. listopada
2016. godine. Grad Virovitica trenutno stipendira
ukupno 32 studenta.

Ustanove i spomenici kulture 

Na području grada Virovitice djeluju tri ustanove
kulture; Kazalište Virovitica, Gradski muzej
Virovitica i Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica,
koje podnose svoja samostalna izvješća. Sve tri
ustanove uz značajnu podršku osnivača razvijaju
tijekom godine bogate aktivnosti na provođenju
svojih programa te su nositelji sveukupnog
kulturnog života u gradu. U razdoblju od 1. srpnja
2016. do 31. prosinca 2016. godine  održane su sada
već tradicionalne manifestacije: Virovitičko
kazališno ljeto, Mjesec hrvatske knjige, Dan
Gradske knjižnice i čitaonice, razne izložbe i slično.
Važno je napomenuti da su sve tri ustanove aktivno
sudjelovale u kreiranju i održavanju Dana Grada
Virovitice - Rokovo 2016., manifestacije Prosinac u
gradu 2016., ali i u kreiranju i održavanju kulturnog
života Grada Virovitice.

Udruge građana 

Na području Grada Virovitice ukupno je
registrirano preko 340 raznovrsnih udruga građana i
organizacija udruga. 

Udruge, za čije je djelovanje Grad Virovitica
nastavio i tijekom drugog polugodišta 2016. godine
osiguravati proračunska financijska sredstva
podijeljene su 6 skupina i to: udruge kulture,
humanitarne udruge, udruge proistekle iz
Domovinskog rata, udruge umirovljenika, udruge
djece i mladih i ostale udruge. U proračunu grada za
sufinanciranje rada udruga izdvojeno je 525.000,00
kuna što je dodijeljeno putem Javnog natječaja za
sufinanciranje projekata udruga od značaja za Grad
Viroviticu. Sredstva za 2016. godinu, Gradonačelnik
je dodijelio Rješenjem o odobravanju financijske
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2016.
udrugama čiji su projekti od interesa za Grad
Viroviticu. Sa udrugama koje su temeljem natječaja
ostvarile pravo na sredstva potpisan je Ugovor,
sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. 

Osim navedenoga, Gradonačelnik je redovno
razmatrao izvanredne pojedinačne zamolbe i
zahtjeve, zatim organiziranja različitih manifestacija
tuzemnog i inozemnog karaktera, odnosno
prihvaćena su u cilju obogaćivanja i poticanja

kulturno-društvenih zbivanja i obilježavanja
povijesno-kulturne tradicije, zatražena sponzorstava
i pokroviteljstva, kao i humanitarna pokroviteljstva
od značaja za socijalno-društveni život. 

Šport

Na području Grada Virovitice djeluje Športska
zajednica Grada Virovitice u koju su uključene 43
udruge odnosno klub za koju je u Proračunu
osigurano 1.330.000,00 kuna.

U proračunu je također izdvojeno 60.000,00
kuna za sufinanciranje sportskih manifestacija, te
70.000,00 kuna za sufinanciranje programa
Hrvatskog olimpijskog odbora.

Grad Virovitica znatno je zadnjih godina povećao
sredstva za rad udruga, a posebno udrugama s
vrhunskim sportašima te udrugama koje kvalitetno
rade s mlađim uzrastima, kako bi se očuvala
postojeća, ali i poboljšala vrhunska športska
kvaliteta koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu
Grada Virovitice.

Socijalna skrb  

Aktivnosti vezane za socijalnu skrb, izdvajanje
sredstava, donošenje odluka kao i njihovo
predlaganje Gradskom vijeću iznesena je u
Informaciji o socijalnoj skrbi. 

Tijekom drugog polugodišta 2016. godine Grad
je prema zahtjevima osoba slabijeg materijalnog
statusa odobrio pomoć u obliku naknade za troškove
stanovanja, jednokratne naknade, jednokratne
naknade za opremu novorođenčeta, prehrane u
Pučkoj kuhinji te pomoći za podmirenje pogrebnih
troškova. 

Grad Virovitica sukladno Zakonu o Hrvatskom
crvenom križu za redovnu djelatnost Gradskog
društva crvenog križa Virovitica izdvaja 0,5% i za
rad Službe traženja 0,2% poreznih prihoda. 

Temeljem Odluke Gradonačelnika u drugom
polugodištu 2016. godine, dodijeljeni su poklon
bonovi povodom božićnih blagdana za 40 obitelji ili
samaca slabijeg socijalnog statusa.

Planiranje i  izvršavanje proračuna

Nakon što je Služba za financije dostavila nacrt
prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu, Kolegij
gradonačelnika je razmotrio nacrt akta, te je



SLUŽBENI VJESNIK br. 223. veljače  2017. Strana 119

gradonačelnik prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2016.
godinu uputio  3. kolovoza 2016. godine Gradskom
vijeću Grada Virovitice na razmatranje i donošenje.
Akt je donesen 22. rujna 2016. godine na 25. sjednici
Gradskog vijeća .

Nakon što je Služba za financije dostavila nacrt
prijedloga Proračuna Grada Virovitice za 2017.
godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, Kolegij
gradonačelnika je razmotrio nacrt akta, te je
gradonačelnik prijedlog Proračuna za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu  uputio 10.
studenog 2016. godine  Gradskom vijeću Grada
Virovitice na razmatranje i donošenje. Proračun za
2017. godinu predložen je u iznosu od
117.173.000,00 kuna, projekcija za 2018. godinu u
iznosu od  119.016.000,00 kuna  i za 2019. godinu u
iznosu od 87.445.000,00 kuna. Akt je donesen 29.
studenog 2016. godine  na 27. sjednici Gradskog
vijeća.

Nakon što je Služba za financije dostavila nacrt
prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
2018. godinu, Kolegij gradonačelnika je razmotrio
nacrt akta, te je gradonačelnik prijedlog Izmjena i
dopuna Proračuna za 2016. godinu i projekcije za
2017. i 2018. godinu  uputio  12. prosinca 2016.
godine  Gradskom vijeću Grada Virovitice na
razmatranje i donošenje. Ovim izmjenama i
dopunama proračun za 2016. godinu predložen je u
iznosu od 84.531.000,00 kuna. Akt je donesen 20.
prosinca 2016. godine  na 28. sjednici Gradskog
vijeća.

Na sjednicama Kolegija gradonačelnika redovito
su razmatrane Informacije Službe za financije o
utrošku pričuve Proračuna grada Virovitice koje
sadrže mjesečne obavijesti o planiranim, utrošenim
te neutrošenim sredstvima proračunske pričuve.

Odredbe članka 15. i 16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
("Narodne novine", broj 124/14. i 115/15.) reguliraju
područje popisa imovine i obveza na kraju godine.
Gradonačelnik je 10. studenog 2016. godine donio
Odluku o provođenju popisa i osnivanju
povjerenstva za popis. Redoviti popis mora se
sastaviti na kraju svake poslovne godine sa stanjem
na datum bilance, odnosno na dan 31. prosinca.
Redoviti popis se obavljao u razdoblju od 28.
studenog do 31. prosinca 2016. godine, a  prema
planu rada Povjerenstva za popis na lokacijama

mjesnih odbora i Povjerenstva za popis na
lokacijama gradske uprave. 

Gradska blagajna 

Gradska blagajna posluje na lokaciji Trg bana
Josipa Jelačića 21 u poslovnom prostoru u vlasništvu
Grada Virovitice. Radno vrijeme gradske blagajne je
ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7-14 sati, te
srijedom od 11-18 sati. 

Uplatama na gradskoj blagajni omogućeno je
stanovništvu da bez plaćanja naknada platnog
prometa, izmiruje svoje obveza prema Gradu
Virovitici, proračunskim korisnicima Grada, te
trgovačkim društvima kojima je Grad Virovitica
osnivač: Flori Vtc d.o.o., Plinu Vtc d.o.o., Virkomu
d.o.o. i Poslovnom parku Virovitica d.o.o. 

U promatranom periodu  obrađeno je ukupno
121.565 uplata građana  u ukupnom iznosu od
13.751.924,67 kuna. Od tog iznosa 3.388.661,78
kuna odnose se na izmirenje obveza građana prema
Gradu Virovitici i proračunskim korisnicima Grada
izvršenih putem 29.438 uplatnica. Na gradskoj
blagajni je ukupno u 2016. godini obrađeno 242.261
uplata u iznosu od 30.822.804,89 kuna, a u korist
gradske riznice u 2016. godini izvršeno je 60.782
pojedinačne uplate u ukupnom iznosu 6.205.499,95
kuna. 

Poboljšanje likvidnosti 

Sukladno Odluci o visini  dopuštenog
prekoračenja po objedinjenom obračunskom
vođenju poslovnog računa kod Zagrebačke banke
d.d. Zagreb, kojom je  utvrđeno   dopušteno
prekoračenje po vodećem poslovnom računu  Grada
Virovitice, sredstva se povlače prema potrebi kako bi
se održala likvidnost i solventnost sudionika
objedinjenog vođenja računa i svih ostalih subjekata
koji su u poslovnom odnosu sa članovima -
sudionicima. 

Članovi – sudionici objedinjenog obračunskog
vođenja računa su Grad Virovitica i pravne osobe u
vlasništvu Grada Virovitice i to:

1. Flora VTC d.o.o.,
2. Virkom d.o.o.,
3. Poslovni centar Virovitica d.o.o. u likvidaciji,
4. Poslovni park Virovitica d.o.o.,
5. Plin VTC d.o.o.,
6. Informativni centar Virovitica d.o.o.
U promatranom periodu  Plin VTC d.o.o. koristio

je ukupno 2.000.000,00 kuna. Dana 17. studenoga
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2016. godine vraćen je iznos od  1.000.000,00 kuna,
a 2. prosinca 2016.g. preostala sredstva u iznosu od
1.000.000,00 kuna. 

Na dan 31.12.2016. godine Grad Virovitica ne
koristi sredstva dopuštenog prekoračenja po
poslovnom računu.

Fiskalna odgovornost,  financijsko upra-
vljanje i kontrole     

Na temelju  zahtjeva Ministarstva financija od 18.
listopada 2016.g. a u svezi Zakona o fiskalnoj
odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10 i
19/14) i  Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o
fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11,
106/12, 130/13 i 19/15) Gradonačelnik je  20.
listopada 2016. g. dostavio dokumentaciju u svrhu
suštinske kontrole predane Izjave o fiskalnoj
odgovornosti za proračunsku 2015. godinu.

Suradnja s drugim gradovima 

Suradnja sa drugim gradovima tijekom godine
odvija se razmjenom posjeta, najčešće za dan grad i
prigodnih manifestacija koje gradovi održavaju.
Grad ima zaključine sporazume o prijateljstvu sa
njemačkim gradom Trauenreutu, mađarskim gradom
Barcsom, češkim gradom Vyškovim i bosansko-
hercegovačkim gradom Jajcem te hrvatskim
gradovima Porečom i Pakracem.

Osim toga Grad je dugogodišnji član Udruge
gradova, gdje sudjeluje u radu Skupštine udruge i
član je Predsjedništva Udruge gradova i tako
ostvaruje suradnju sa većinom gradova u RH.

Međunarodna suradnja   

Međunarodna suradnja odvijala se sa
prijateljskim gradovima Traunreutom, Barcsom,
Viškovim i Jajcem. Kvaliteta suradnje očituje se
kako na gospodarskoj tako i na društvenoj razini.
Kao Grad prijatelj Grad Virovitica je uvijek pozvan i
sudjeluje na gospodarskim sajmovima gradova
prijatelja, te se tako upoznaju investitori ne samo iz
njihovog okruženja već i njihovih gradova prijatelja.

Organiziranje manifestacija

U ovom periodu najznačajnija manifestacija je
organizacija Rokova, manifestacija koja je trajala 5
dana od 12. do 16. kolovoza, za blagdan Svetog

Roka, zaštitnika Grada Virovitice. U organizaciju
ovako velike manifestacije uključen je  velik broj
ljudi, a najviše ravnatelji ustanova kulture,
Turističke zajednice Grada Virovitice, Sportska
zajednica Grada Virovitice, udruge sa područja
grada Virovitice te upravni odjeli Grada i to: Ureda
gradonačelnika i Upravnog odjela za društvene
djelatnosti. Rokovo 2016. godine imalo je bogat
program koji je zadovoljio brojne posjetitelje. 

"Prosinac u gradu" također je tradicionalna
manifestacija koja u blagdansko božićno vrijeme
nudi građanima Virovitice raznovrsne kulturne,
zabavne i sportske događaje. Ovaj Prosinac u gradu
imao je preko 30 manifestacija koje su bile dobro
posjećene. Novina su bila nedjeljna paljenja
adventskih svijeća kojom prigodom je  organiziran
kulturni i zabavni program. Tradicionalni koncert
klape "Intrade" organiziran je 29. prosinca od strane
gradske tvrtke Poslovni park d.o.o. 

Donošenje akata i javnost rada

U svrhu osiguranja transparentnosti rada i
javnosti rada odnosno praćenja rada i aktivnosti
Gradonačelnika Statutom Grada Virovitice je
propisno da Gradonačelnik po potrebi saziva
sjednice Kolegija na kojima se razmatraju akti koje
donosi Gradonačelnik odnosno koje Gradonačelnik
kao predlagatelj dostavlja Gradskom vijeću na
donošenje. Na sjednicama Kolegija, tijekom
izvještajnog razdoblja obavezno su prisustvovali
novinari, a odluke i drugi doneseni akti objavljivani
su u Službenom vjesniku Grada Virovitice te na web
stranicama Grada Virovitice.

Gradonačelnik je održao ukupno 11 sjednica
Kolegija, koje su sazivane po potrebi, a odrađeno je
ukupno 124 točke dnevnog reda na kojima je
razmatrao 70 akata iz djelokruga Gradonačelnika
odnosno 54 akta koje Gradonačelnik kao prijedloge
dostavlja Gradskom vijeću na donošenje. Na
sjednicama su zauzimani stavovi, davana mišljenja
vezana za nacrte akata, predlagane su izmjene ili
dopune akata, a razmatrani su postupci Grada kao
jedinice lokalne samouprave i njezinih tijela vezani
za ekonomičnije i racionalnije te učinkovitije
postupanje, u svrhu kvalitetnijeg zadovoljavanja
potreba građana Grada i u cilju gospodarskog i
kulturnog razvoja. 

Kao predlagač, odnosno kao izvršno tijelo koje
razmatra akte i uz mišljenje dostavlja  Gradskom
vijeću, Gradonačelnik je uputio ukupno 54 akta koji
su razmatrani i doneseni na ukupno 4 sjednice
Gradskog vijeća Grada Virovitice, a koji su utjecali
na pravilno, zakonito i uredno funkcioniranje Grada
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Virovitice te na ostvarivanje prva i obveza građana a
u svrhu omogućavanja što kvalitetnijeg načina
života.

Gradsko vijeće Grada Virovitice, predstavničko
je tijelo građana i tijela Grada Virovitice koje u
okviru svog djelokruga donosi akte i obavlja druge
poslove u skladu sa zakonima, Statutom Grada i
svojim Programom rada. Sukladno odredbama
zakona i svojim odlukama Gradsko vijeće je u
razdoblju od srpnja do prosinca 2016. godine
donijelo 27 odluka,  5 zaključaka, 16 programa i 6
druga akata. Radna tijela Gradskog vijeća održala su
12 sjednica. 

Javnost rada Gradskog vijeća u proteklom
periodu bila je izražena kroz prisustvovanje
sjednicama građana koji su bili zainteresirani za
određene teme i novinara koji su izvještavali sa
svake sjednice, a sve donesene odluke bile su
objavljene u „Službenom vjesniku grada Virovitice“
s tim da se materijali za sve točke dnevnog reda
pojedine sjednice objavljuju na stranicama Grada. 

Kako je rad Gradonačelnika i gradske uprave
javan, obavijesti o donesenim aktima te izvršenim i
budućim aktivnostima dati davani su putem
konferencija, intervjua, službenih stranica Grada,
objavom akata u „Službenom vjesniku grada
Virovitice“ i putem oglasne ploče Grada i mjesnih
odbora kao i putem aktualnog sata Gradskog vijeća
Grada Virovitice.

Efikasnost i otvorenost gradske uprave našeg
Grada očituje se i u komunikaciji Gradonačelnika da
li putem različitih dopisa, zahtjeva, upita ili
neposrednim primanjem građana. Građani se
Gradonačelniku obraćaju najčešće s problemima
vezanim uz socijalnu politiku, komunalne probleme
u neposrednoj životnoj sredini, te imovinsko-pravne
poslove. 

Urudžbeni zapisnik i arhiva

U izvještajnom razdoblju  u Gradu Virovitici
zaprimljeni su i rješavani podnesci (zahtjevi,
zamolbe, projekti, obavijesti, informacije, pritužbe i
dr.) fizičkih i pravnih osoba po kojima su
Gradonačelnik i upravna tijela i službe upravnim i
neupravnim aktima rješavali o njihovim pravima i
obvezama iz samoupravne nadležnosti Grada
Virovitice kao jedinice lokalne samouprave, te
prenesenim poslovima državne uprave-poslovi
utvrđeni Zakonom o prostornom planiranju i gradnji,
a u skladu s pozitivnim zakonskim i podzakonskim
propisima odnosno općim aktima Grada Virovitice
kojima se uređuju pojedina pravna područja iz

njegovog samoupravnog djelovanja.
Urudžbeni zapisnik vodi se sukladno Uredbi o

uredskom poslovanju i Planu klasifikacijskih oznaka
stvaralaca i primalaca akata Grada Virovitice. Za
razdoblje od mjeseca srpnja do prosinca 2016.
godine zaprimljeno je ukupno 3456  novih predmeta
i to 1273 neupravnih predmeta, te  2183 upravnih
predmeta.

Nakon stvaranja preduvjeta za uvođenje E-
uprave, novim programom i nabavom novog servera
i druge potrebite opreme uspostavljena je „digitalna
pisarnica“ čime je omogućen brži protok i lakši
pristup dokumenata unutar upravnih tijela.

I u ovom izvještajnom razdoblju Grad Virovitica,
odnosno Gradonačelnik kao izvršno tijelo sa
upravnim tijelima Grada učinkovito i u zadanim
rokovima obavljaju svoje poslove i zadatke koji
proizlaze iz zakona, podzakonskih akata, akata
Gradskog vijeća i Gradonačelnika rješavajući u
zadanim rokovima ne samo obveze iz navedenih
propisa, već i zahtjeve, zamolbe pa tako i pritužbe
građana. 

ZAKLJUČAK

Održavanje financijske i gospodarske stabilnosti,
na načelu uspješnog upravljanja, te stvaranje
pretpostavki za razvoj gospodarstva i investicija u
gospodarstvu i u buduće će biti prioritet moje
aktivnosti.

Nastojat ću da svojim radom doprinesem na
stvaranju uvjeta i načina za omogućavanje ubrzane
izgradnje gospodarskih objekata kako bi
poduzetnici, te  ustanove i trgovačka društva u
vlasništvu Grada Virovitice mogli ostvarivati
potpore u razvojnim projektima, te programima koji
će kroz zapošljavanje i usluge pružiti građanima veći
standard socijalnog i društvenog života u Gradu. 

I nadalje ću svoje aktivnosti temeljiti na
ostvarivanju djelatnosti, svrhe, ciljeva i uloge Grada
Virovitice kao jedinice lokalne samouprave, te na
izradi i apliciranju što većeg broja kvalitetnih
projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova u
cilju razvoja naše lokalne zajednice kao
gospodarskog i kulturnog središta. 

Klasa: 022-05/17-01/01                                                                                      
Ur.broj: 2189/01-07/1-17-1                                                        
Virovitica, 30. siječnja 2017. godine.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing., 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 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na
području Grada Virovitice za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na
području Grada Virovitice za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 210-01/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice, na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 22.
veljače 2017.g. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu skloništa za

životinje Virovitica za 2016.godinu

I.
Prihvaća se Izvješće o radu skloništa za životinje

Virovitica za 2016.godinu.

II.

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

KLASA:363-02/17-01/02
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g. donosi

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

savjeta mladih Grada Virovitice za 2016. g. 

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice za 2016. g.

II

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

Klasa: 021-04/17-02/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice, na 29. sjednici, održanoj dana 22. veljače
2017.g. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

FLORE VTC d.o.o. na Gradskom odlagalištu
za 2016.g. 

I.

Prihvaća se Izvještaj o radu FLORE VTC d.o.o.
na Gradskom odlagalištu za 2016.g.

II.

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

KLASA:400-01/17-01/02
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-2
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., 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 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

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

Zaklade Grada Virovitice
za 2016. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Zaklade Grada
Virovitice za 2016. godinu.

II

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

Klasa: 612-01/17-01/02

Ur.broj:2189/01-07/3-17-3

Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o ostvarivanju

prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Informacija o ostvarivanju prava iz
socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna
Grada Virovitice za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 550-06/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informaciju o radu i izvršenim

aktivnostima na području mjesnih odbora
Grada Virovitice za 2016. g.

I

Prihvaća se  Informacija o radu i izvršenim
aktivnostima na području mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2016. g.

II

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

Klasa: 026-07/17-01/02
Ur.broj:2189/01-07/3-17-3
Virovitica, 22. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće  Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o štetama na

poljoprivrednim usjevima  od elementarne
nepogode u 2016. godini



SLUŽBENI VJESNIK br. 2 23. veljače 2017.Strana 124

I.

Prihvaća se Informacija o štetama na
poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode
u 2016. godini 

II.

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

KLASA: 920-11/17-01/01
URBROJ:2189/01-10/3-17-3
U Virovitici, 22. veljače 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama
("Narodne novine", br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (
”Narodne novine” broj 106/99., 117/01., 36/02.,
96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 39. Statuta
Grada Virovitice ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice“, br. 7/14), gradonačelnik Grada
Virovitice  donosi

R J E Š E N J E 
o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika
zapovjednika   Javne vatrogasne postrojbe

Virovitica

I.

Drago Dvojak iz Virovitice, A. Cesarca 14
imenuje se za  vršitelja dužnosti zamjenika
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Virovitica
s danom  2. veljače 2017 . godine.

II.

Drago Dvojak obavljat će dužnost iz točke I.
ovog Rješenja do imenovanja zamjenika
zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja, a
najduže do godinu dana.

III.

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

Klasa: 080-03/17-01/01
Urbroj: 2189/01-08/1-17-2
Virovitica, 2. veljače 2017.

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
GRAD VIROVITICA 
GRADONAČELNIK 

Na temelju članka 64. st. 3. Zakona o zaštiti
okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15) i
23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj
64/08) (dalje: Uredba), nakon provedenog postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš,  Gradonačelnik Grada Virovitice dana 31.
siječnja 2017. godine donosi: 

O D L U K U 
KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE

POTREBNO PROVESTI
POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE

UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

JEZERA(ZA PODRUČJE SPORTSKO-
REKREACIJSKO-TURISTIČKE 

ZONE JEZERA)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuje da nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja Jezera (za područje
sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera, dalje:
prostorni plan), budući da je utvrđeno da predmetni
prostorni plan nema vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA

Članak 2. 

Razlozi radi kojih se pristupa izradi prostornog
plana sastoje se u činjenici potrebe  uređivanja većeg
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područja na kojima je dozvoljeno graditi sve vrste
športskih igrališta i terena na otvorenom, sa pratećim
rekreacijskim, ugostiteljskim i trgovačkim
sadržajima. Potreba donošenja novog UPU-a Jezera
za samo jedan segment njegovog obuhvata koji se
sastoji u jednom od ukupno tri područja različitih
namjena se ogleda u činjenici da, zbog postojeće
zabrane gradnje unutar granica obuhvata plana
sukladno čl. 44a toč. 2 PPUG-a, nije dozvoljeno
izdavanje  akata za građenje sukladno Zakonu o
gradnji, kao niti izvođenje jednostavnih građevina i
radova sukladno Pravilniku o jednostavnim
građevinama i radovima, budući da se svi zahvati u
prostoru moraju izvoditi sukladno prostornom planu
u čijem obuhvatu se nalaze. UPU Jezera donosu se s
ciljem oživljavanja krajobraza u koncentriranim
točkama smještenim uz glavni pravac kretanja uz
jezero. Cilj planiranog UPU-a Jezera za područje
sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera je
učiniti prostor dostupnim i zanimljivim raznim
dobnim skupinama posjetitelja uz obavezno
uvažavanje zatečenih prirodnih vrednota i po pitanju
flore i faune koje tamo obitavaju.  

III. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Članak 3. 

Sveukupni obuhvat UPU- Jezera sukladno
grafičkom dijelu PPUG-a iznosi 581,57 ha, od čega
obuhvat predmetnog UPU-Jezera  za područje
sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera iznosi
55,34 ha, a koji je predmetom ove Odluke.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA

Članak 4. 

Prostorni plan se donosi  za prostor 2 jezera (prvi,
drugi i treći „ribnjak“) u cilju oživljavanja
krajobraza u koncentriranim točkama smještenim uz
glavni pravac kretanja uz jezero. Cilj planiranog
UPU-a Jezera za područje sportsko-rekreacijsko-
turističke zone Jezera je učiniti prostor dostupnim i
zanimljivim raznim dobnim skupinama posjetitelja
uz obavezno uvažavanje zatečenih prirodnih
vrednota i po pitanju šuma i životinja koje tamo
obitavaju.  

V. RADNJE KOJE SU PROVEDENE U
POSTUPKU OCJENE O POTREBI
STRATEŠKE PROCJENE

Članak 5. 

S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš prostornog plana UPU Jezera na
temelju kriterija utvrđenih u Prilogu II. Uredbe,
Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno
uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice je, kao
tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o
potrebi strateške procjene, zatražio od sljedećih tijela
određenih posebnim propisima da u roku od 30 dana
od zaprimanja zahtjeva dostave svoje mišljenje: 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode, Radnička cesta 80,  Zagreb, 

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

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

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

5. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica
Bjelovar, Trg A.G,Matoša 1. Bjelovar,

6. Grad Grubišno Polje, Grubišno Polje, Trg bana
Josipa Jelačića 1

7. Grad Virovitica, UO za gospodarstvo i razvoj,
Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1,

8. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša, Virovitica, Trg Lj.
Patačića 1,

9. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije, Virovitica, Trg Lj. Patačića
1.  
U otvorenom roku od 30 dana zaprimljena su

mišljenja sljedećih tijela:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne

baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Stručno
mišljenje KLASA: 612-08/16-10/0102, Urbroj:
532-04-02-07/5-16-4 od 22. 12. 2016. godine
(zaprimljeno 27. 12. 2016. godine): „…planirano
uređenje Virovitičkih jezera ne bi trebalo imati
značajan negativan utjecaj na evidentirana
arheološka nalazišta na području planiranog
zahvata te smatramo kako, gledajući s aspekta
zaštite kulturnih dobara, izrada strateške procjene
utjecaja na okoliš predmetnog zahvata nije
potrebna…“

2. HRVATSKE VODE, VGO Osijek, Osijek,
Mišljenje, KLASA: 350-02/16-01/987, Urbroj:
374-22-4-17-2 od 04. 01. 2017. godine
(zaprimljeno: 09. 01. 2017. godine): „…prilikom
realizacije pojedinačnih zahvata iz Plana, zaštita
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voda provodit će se sukladno Zakonu o vodama
putem vodopravnih akata te putem postupaka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i
procjene utjecaja na okoliš sukladno važećim
propisima iz područja zaštite okoliša. Iz
navedenih razloga smatramo da za Urbanistički
plan uređenja Jezera nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš“. 

3. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša, Virovitica, Mišljenje
KLASA: 351-02/16-01/37, Urbroj: 2189/1-08/3-
17-2 od 02. 01. 2017. godine (zaprimljeno: 10.
01. 2017. godine):  „…izrada predviđenog UPU
Jezera temeljem priloga I i II Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš ne predstavlja okvir za
provedbu zahvata koji podlijeću ocjeni o potrebi
procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni
utjecaja na okoliš, tako da se mogu isključiti
negativni utjecaji na cjelovitost i očuvanje ovog
područja. Negativni utjecaj obuhvata plana na
cjelovitost i očuvanje ovog područja moguće je
isključiti i primjenom uobičajenih mjera zaštite
okoliša tijekom izgradnje pojedinih sadržaja
predviđenih predmetnim planom u smislu
onemogućavanja onečišćenja okoliša radnim
strojevima, uljima i mazivima. Isto tako,
predmetni plan neće imati utjecaja na ostale
relevantne planove višeg reda iz područja
prostornog planiranja. Na temelju navedenoga,
mišljenja smo da nije potrebno provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu
Urbanističkog plana uređenja Jezera.“

4. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica
Bjelovar, Mišljenje Urbroj: BJ-06-ŽB-16-333/05
od 04. 01. 2017. godine (zaprimljeno: 10. 01.
2017. godine): „za predmetni UPU Jezera
potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na šumski ekosustav
kao sastavnice okoliša“. 

5. Grad Virovitica, UO za gospodarstvo i razvoj,
Virovitica, Očitovanje KLASA: 350-02/16-
01/04, Urbroj: 2189/01-121/3-16-6 od 17. 01.
2017. godine (zaprimljeno: 18. 01. 2017. godine):
„ nije potrebno provoditi postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade
UPU-a Jezera. Uvidom u priloženo idejno
rješenje UPU-a Jezera, smatramo da će se
izradom UPU-a Jezera, prostor Virovitičkih
jezera na svrsishodniji način približiti
stanovništvu šireg područja Grada Virovitice“.

6. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Mišljenje KLASA: 612-07/16-58/430, Urbroj:
517-07-2-2-17-4 od 24. 01. 2017. godine: „za
planirani Urbanistički plan uređenja Jezera (za

područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone
Jezera) ne treba provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš; da je planirani
Urbanistički plan uređenja Jezera (za područje
sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera)
prihvatljiv za ekološku mrežu.“
Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti

Virovitičko-podravske županije, Grad Grubišno
Polje, Grubišno Polje i Zavod za prostorno uređenje
Virovitičko-podravske županije u otvorenom roku
nisu dostavili svoje mišljenje te se smatra da nemaju
posebnih zahtjeva glede obveze provođenja strateške
procjene utjecaja na okoliš u svezi izrade prostornog
plana UPU Jezera.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog
prostornog plana, te temeljem zaprimljenih mišljenja
navedenih naprijed u ovom članku kojima se tvrdi da
nije potrebno provesti stratešku procjenu, odnosno
da je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi
strateške procjene (prema mišljenju Hrvatskih
šuma), koji se postupak upravo i provodi, a osobito
imajući u vidu činjenicu da se predmetnim planom
ne povećava opasnost od štetnog utjecaja na okoliš
po pitanju: prekograničnog utjecaja na okoliš, rizika
za ljudsko zdravlje ili okoliš, prekoračenja standarda
kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti, odlučeno je
kao u ovoj Odluci. Predmetni prostorni plan nije u
suprotnosti s promicanjem ciljeva održivog razvitka. 

Članak 6. 

Grad Virovitica je dužan informirati javnost i
zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona
o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj
64/08). 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja
i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“ i službenoj internetskoj  stranici Grada
Virovitice. 

KLASA: 350-02/16-01/04  
URBROJ: 2189/01-03/15-17-18
Virovitica, 31. 01. 2017. godine

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