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Na temelju članka 109. stavka 5. Zakona o
prostornom uređenju («Narodne novine» broj
153/13.) i Odluke o izradi izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 5/15.) te
čl. 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 07/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 22. sjednici
održanoj dana 14. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU 
GENERALNOG URBANISTIČKOG

PLANA VIROVITICE – III. IZMJENE I
DOPUNE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Generalni urbanistički plan
Virovitice – III. izmjene i dopune (u daljnjem tekstu:
Plan). 

(2) III. izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana Virovitice izradila je tvrtka APE
d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade
Upravnim odjelom za prostorno uređenje i gradnju
Grada Virovitice.

Članak 2.

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja
Virovitice i građevinsko područje prigradskog
naselja Milanovac. 

Članak 3.

(1) Ovim izmjenama i dopunama mijenjaju se
sljedeći prikazi grafičkoga dijela plana:

1. Korištenje i namjena površina mj.1:10.000
1.aKorištenje i namjena površina 

– sjeverni dio mj.1:5.000
1.bKorištenje i namjena površina

– južni dio mj.1:5.000
2. Mreža gospodarskih i javnih 

djelatnosti mj.1:10.000
3.1. Cestovni i željeznički promet mj.1:10.000
3.2.1Elektroenergetska mreža mj.1:10.000
3.5. Mreža odvodnje otpadnih 

voda mj.1:10.000
4.1.Pregled zaštićenih kulturnih 

dobara i prirodnih vrijednosti mj.1:10.000
4.2.1. Mjere provedbe plana mj.1:10.000
4.2.2. Obaveza izrade planova 

užeg područja mj.1:10.000

(2) Izmjene i dopune GUP Virovitice sadržane
su u elaboratu "Generalni urbanistički plan
Virovitice – III. Izmjene i dopune", koji se sastoji od
tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga, a
sadrži:

I. OSNOVNI DIO PLANA
I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i

odgovornom voditelju izrade
I.1. TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provođenje)
I.2. GRAFIČKI DIO

0. Oznaka izmjena i dopuna 
grafičkog dijela plana mj.1:10.000

1. Korištenje i namjena površina mj.1:10.000
1.a Korištenje i namjena 

površina – sjeverni dio mj.1:5.000
1.b Korištenje i namjena 

površina – južni dio mj.1:5.000
2. Mreža gospodarskih i javnih 

djelatnosti mj.1:10.000
3. Prometna i komunalna 

infrastrukturna mreža
3.1.Cestovni i željeznički promet mj.1:10.000

26.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća o radu Lokalne akcijske grupe
„Virovitički prsten“ za 2015. godinu

27.Zaključak o prihvaćanju Plana
raspolaganja nekretninama Grada
Virovitice za 2016. godinu

28. Plan raspolaganja nekretninama grada
Virovitice za 2016. godinu

29.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji upravljanja i
raspolaganja nekretninama jedinice
lokalne i područne (regionalne)

samouprave na području Virovitičko-
podravske županije

GRADONAČELNIK

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog
vijeća Gradskog muzeja Virovitica

2. Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Stručnog povjerenstva za uređenje
prometa na području Grada Virovitice 

OSTALO

1. Cjenik pogrebnih usluga – Grad
Virovitica

26
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61

61

62
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3.2.1 Elektroenergetska mreža mj.1:10.000
3.2.2. Elektroničke

komunikacije mj 1:10.000
3.3. Plinovodna mreža mj.1:10.000
3.4. Vodovodna mreža mj.1:10.000
3.5. Mreža odvodnje otpadnih

voda mj.1:10.000
4. Uvjeti za korištenje, uređenje i

zaštitu prostora
4.1. Pregled zaštićenih kulturnih 
dobara i prirodnih vrijednosti mj.1:10.000
4.2.1. Mjere provedbe plana mj.1:10.000
4.2.2.Obaveza izrade planova 
užeg područja mj.1:10.000

II. OBVEZNI PRILOZI
II.1. OBRAZLOŽENJE PLANA
II.2. POPIS PROPISA KOJI SU POŠTIVANI U

IZRADI PLANA
II.3. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O

PROSTORNOM UREĐENJU 
(ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANA KOJI
NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM
SUSTAVU)

II.4. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
II.5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I

DONOŠENJA PLANA*
II.6. SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA

PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

(3) Izmjene i dopune tekstualnog dijela Plana
odnose se na cijeli obuhvat Generalnog
urbanističkog plana Virovitice.

(4) Dijelovi Plana (tekstualni dio) koji nisu
mijenjani ovim Izmjenama i dopunama Plana ostaju
na snazi.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 5. točki 4. podtočki 4.1. Odluke o
donošenju izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 14/05, 14/07, 1/15) iza oznake
„P“ dodaje se tekst „ i Pt“.  

U članku 5. stavku 3. točki 5. tekst „regulacijskog
pravca“ zamjenjuje se tekstom „regulacijske linije“.

U članku 5. ispod naslova „Definicije pojmova“
podnaslov „Regulacijski pravac“ u „Regulacijska
linija“.

Članak 5.
U članku 6. stavku 2. točka 3. „županijske ceste“,

briše se.

Članak 6.

U članku 7. pod naslovom „3.1.2. Zanatska
namjena sa oznakom I2“ u stavku 3. tekst „sa
najviše, te“, briše se.

Članak 7.

U članku 8. pod naslovom „Trgovačka namjena
na površinama mješovite namjene“ u stavku 1. iza
tekst „ne prelazi 1500 m2 GBP“, dodaje se tekst
„mogu se“.

Članak 8.

U članku 11. pod naslovom „Športska igrališta i
objekti sa oznakom R“ u zadnjem stavku iza teksta
„izgradnja građevina školske“ dodaje se tekst „ili
socijalne“.

Članak 9.

U članku 12. pod naslovom „Stambena namjena
S1“, 9. red tablice mijenja se i glasi:

najmanja širina koridora za nove ulice 10 m

Članak 10.

U članku 14. pod naslovom „Parkovi“ u prvom
stavku iza teksta „oznakom P“ dodaje se tekst „Pt
(tematski park)“.

U članku 14. iza teksta točke „park kod bolnice“
dodaje se nova točka koja glasi:

• „tematski park (Pt)
Tematski park je hortikulturno uređen ili

kultivirani prostor sa sadržajima temeljno ekoloških
obilježja, namijenjen rekreaciji, šetnji, odmoru i
edukaciji.

Na lokaciji tematskog parka dopušteno uređenje
površina za potrebe kinološkog saveza i klubova
članova saveza (poligon za agility, dresuru pasa i sl.),
izgradnja zbirke životinja otvorene za javnost
(zoološkog vrta) prema posebnim propisima, te
pratećih građevina nužnih za funkciju ovih zona
(društveni, servisno-sanitarni i drugi prateći sadržaji.
Moguće je i uređenje vodenih površina sukladno
Studiji uređenja vodnog režima sliva Ođenica,
otvorenih dječjih i rekreacijskih površina bez
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gledališta i pratećih objekta, pješačkih staza i šetnica, biciklističkih staza, te manjih građevina i
objekata (do GBP 60 m2) u funkciji korištenja i održavanja tematskog parka (paviljoni, zakloni,
komunalne građevine, sanitarni objekti, manji ugostiteljski sadržaji, kiosci, spremišta i sl.).

Ukupna GBP sadržaja u građevinama je do 5% površine tematskog parka.
Postojeća zdrava stabla treba zadržati u što većem broju, a prostor oplemenit sadnjom novih

udomaćenih biljnih vrsta.
Prostorni razmještaj i sadržaj pojedinih cjelina treba utvrditi Idejnim urbanističko-

arhitektonsko rješenjem.“
• U članku 14. pod naslovom „Parkovi“ iza zadnje točke koja glasi „Park u ulici Alojzija

Stepinca“ dodaje se nova točka koja glasi:
• „park Bilogora (planiran Urbanističkim planom uređenja Bilogora)“

Članak 11.

U članku 19. tekst „i koridori“, briše se.

Članak 12.

U članku 20. stavku 1. riječ „Ceste“ mijenja se s riječi „Prometnice“.
U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Na grafičkom prikazu 1. Korištenje i namjena površina označene su osi prometnica, a za

gradnju novih prometnica utvrđeni su slijedeći minimalni profili: 

U članku 20. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Kod utvrđivanja regulacijske linije za postojeće građevne čestice prilikom rekonstrukcija i/ili

nove gradnje, potrebno je ishoditi mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove i
graditeljstvo Grada Virovitice.“ 

Članak 13.

U članku 20a. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Postojeću željezničku prugu za regionalni promet R202 (Varaždin-Koprivnica-Virovitica-

Osijek-Dalj) moguće je modernizirati i rekonstruirati u koridoru zaštitnog pojasa željezničke
pruge.“

Članak 14.

U članku 21a. stavku 3. iza teksta „Lokacijske dozvole“ dodaje se tekst „ili Građevinske
dozvole“.

Članak 15.
U članku 28. pod naslovom „Zaštićena kulturna dobra (Z) (R) i preventivno zaštićena kulturna

dobra (P)“ i podnaslovom „U skupini arheoloških lokaliteta“ tekst pod točkom 3. 
• „Virovitica, Arheološko nalazište Antunovac – „Špiritana“, prapovijesno naselje iz
kasnog brončanog doba (27)“, briše se.
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U članku 28. pod naslovom „Ovim planom
evidentirana (E) su slijedeća kulturna dobra koja se u
sklopu ovlasti lokalnih organa uprave štite mjerama
ovoga plana:“ i podnaslovom „U skupini arheoloških
lokaliteta“ dodaje se točka 1. koja glasi 
• „Virovitica, Arheološko nalazište Antunovac –

„Špiritana“, prapovijesno naselje iz kasnog
brončanog doba (27)“,
točka 2. postaj točka 3. i tako u nizu do točka 18.

postaje točka 19.

Članak 16.

U članku 34. tekst pod naslovom „Urbanističkog
plana uređenja (UPU)“ mijenja se i glasi:
• UPU Jug 2 obuhvata 23,61 ha 
• UPU Istok 1 obuhvata 60,73 ha 
• UPU Zapad 1 obuhvata 42,46 ha 
• UPU Sjever 1 obuhvata 30,46 ha 
• UPU Sjever 2 obuhvata 54,39 ha
• UPU Športsko rekreacijske zone obuhvata  

20,84 ha
• UPU  Antunovac obuhvata 68,85 ha
• UPU Bilogora obuhvata 75,38 ha 
• UPU Stambena zona Istok 1 obuhvata 8,30 ha
• UPU Stambena zona uz Ođenicu obuhvata 2,53 ha 
• UPU Novo groblje obuhvata 32,90 ha

Područje obuhvata svakog od navedenih planova
određeno je na kartografskim prikazima ovog
Plana.“

Članak 17.

U članku 35. točki 3. broj „33,23“ zamjenjuje se
brojem „20,84“.

U članku 35. točki 7. broj „60,73“ zamjenjuje se
brojem „58,1“.

U članku 35. točki 8. broj „69,0“ zamjenjuje se
brojem „68,85“.

U članku 35. točki 9. mijenja se i glasi:
„9. UPU BILOGORA (obuhvat 75,38 ha)
Namjena: gospodarska namjena I1 i I2, 

mješovita, stambena, poslovna, 
javna i društvena namjena, te zelene 
površine

uvjeti gradnje: uvjeti pojedine građevne čestice 
prema utvrđenom za pojedinu 
namjenu.

promet: povezati planiranu prometnu mrežu 
sa Bilogorskom i Ulicom Zbora 
narodne garde 
zone gospodarske namjene odvojiti 
pojasom zelenila od građevnih 
četica neke druge namjene.“

U članku 35. točki 10. mijenja se i glasi:
„10. UPU JUG 2 (obuhvat 23,61ha)

Namjena: gospodarska namjena I1 i I2, 
poslovna namjena K, mješovita 
namjena, stambena, javna i 
društvena namjena, te zelene 
površine

uvjeti gradnje: uvjeti pojedine građevne čestice 
prema utvrđenom za pojedinu 
namjenu

promet, zelenilo: povezati ulice Zlatnog polja, 
Milanovačku i Vinkovačku novom 
prometnicom 
obavezno planirati zeleni pojasa 
minimalne širine 3 m na građevnim
česticama gospodarske namjene 
koje graniče sa građevnim 
česticama koje nisu gospodarske 
namjene.“

U članku 35. točki 12. broj „78,53“ zamjenjuje se
brojem „78,52“.

U članku 35. točki 14. mijenja se i glasi:
„14. UPU JUG 1 (obuhvat 37,32 ha)
Namjena: gospodarska namjena I1 i I2 i 

poslovna namjena K, mješovita 
namjena M te zelene površine

uvjeti gradnje: moguće izmjene i dopune važećeg 
plana“

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18.

(1) Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika ovjerenih
pečatom Gradskog vijeća Grada Virovitice i
potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada
Virovitice, ovjerenih pečatom tijela odgovornog za
provođenje javne rasprave i potpisanih od osobe
odgovorne za provođenje javne rasprave te ovjerenih
pečatom i potpisom odgovorne osobe stručnog
izrađivača.

(2) Jedan izvornik Plana čuva se u pismohrani
Grada Virovitice, dva u pismohrani Upravnog odjela
za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, a
po jedan izvornik Plana zajedno s ovom Odlukom
dostavlja se: 

a) Ministarstvu graditeljstva i prostornog 
uređenja Republike Hrvatske

b) Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije 

c) Upravnom odjelu za prostorno uređenje i 
gradnju Grada Virovitice

(3) Uvid u Plan može se obaviti sukladno
zakonskim propisima.
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Članak 19.

Grafički dio Plana iz točaka I.2. te Obvezni
prilozi iz točke II. stavka 1. članka 2., koji su sastavni
dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 20.

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

KLASA: 350-02/15-01/14  
URBROJ: 2189/01-11/3-16-28
Virovitica, 14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 109. stavka 5. Zakona o
prostornom uređenju («Narodne novine» broj
153/13.) i Odluke o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Jug 1 („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, broj: 5/15 i 10/15) te čl.
30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 07/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 22. sjednici
održanoj dana 14. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

JUG 1 – IZMJENE I DOPUNE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja Jug 1 -
izmjene i dopune (u daljnjem tekstu: Plan). 

(2) Plan je izradila je tvrtka APE d.o.o. iz
Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim
odjelom za prostorno uređenje i gradnju Grada
Virovitice.

Članak 2.

Plan obuhvaća građevinsko područje u granicama
obuhvata UPU Jug 1 koje su određene izmjenama i
dopunama Generalnog urbanističkog plana
Virovitice. 

Članak 3.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
Jug 1, sadržane su u elaboratu "Urbanistički plan
uređenja Jug 1 - izmjene i dopune", koji sadrži:
I. OSNOVNI DIO PLANA
I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i

odgovornom voditelju izrade
I.1. TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provođenje)
I.2. GRAFIČKI DIO
0. Oznaka izmjena i dopuna 

grafičkog dijela plana mj.1:2.000
1. Korištenje i namjena površina

mj.1:2.000
2. Prometna, ulična  i komunalna 

infrastrukturna mreža
2.1. Plan prometa mj.1:2.000
2.2. Plan vodoopskrbe mj.1:2.000
2.3. Plan odvodnje mj.1:2.000
2.4. Plan plinske mreže mj.1:2.000
2.5.Plan elektroenergetske

mreže mj.1:2.000
2.6.Plan telekomunikacijske 

mreže mj.1:2.000
3. Uvjeti korištenje, uređenje 

i zaštite površina mj.1:2.000
4. Način i uvjeti gradnje mj.1:2.000

II. OBVEZNI PRILOZI
II.1. OBRAZLOŽENJE PLANA
II.2. POPIS PROPISA KOJI SU POŠTIVANI U

IZRADI PLANA
II.3. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O

PROSTORNOM UREĐENJU 
(ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANA KOJI
NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM
SUSTAVU)

II.4. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
II.5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I

DONOŠENJA PLANA*
II.6. SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA

PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

(2) Izmjene i dopune grafičkog dijela Plana
odnose se na područje obuhvata koje je prikazano u
grafičkom dijelu.

(3) Izmjene i dopune tekstualnog dijela Plana
odnose se na cijeli obuhvat Plana određen ovim
izmjenama i dopunama.

(4) Dijelovi Plana (tekstualni dio) koji nisu
mijenjani ovim Izmjenama i dopunama Plana ostaju
na snazi.
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II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U Urbanističkom planu uređenja Jug 1
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj:14/07.) u
cijelom tekstu mijenjaju se sljedeće riječi i
skraćenice: 
- riječi „građevinska parcela“ ili „parcela“

zamjenjuju se s riječima „građevna čestica“ u
odgovarajućem broju i padežu, 

- skraćenica „BRP“ (bruto razvijena površina)
zamjenjuje se skraćenicom „GBP“ (građevinska
bruto površina).

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi
„Namjena površina na području obuhvata

Urbanističkog plana uređenja Jug 1 određena je
Generalnim urbanističkim planom Grada Virovitice
kao površine za gospodarsku namjenu sa oznakom I i
mješovitu namjenu sa oznakom M. Ovim Planom
određena je detaljnija namjena površina s uvjetima
za građenje i uređivanje prostora koja se odnosi na
površine sljedećih namjena:
• gospodarska namjena – industrijska (I1)
• gospodarska namjena – zanatska (I2)
• infrastrukturni koridori (IS)
• mješovita namjena (M)
• gospodarska namjena - trafostanice (TS)“

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi
„Lokacijskim uvjetima utvrđuju se slijedeći

obavezni parametri izgradnje i uređenja površina: 
• najmanja površina građevne čestice
• najmanja širina  građevne čestice 
• najmanja udaljenost od regulacijskog pravca i

granica  građevne čestice
• najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti 
• najveća dozvoljena visina vijenca / sljemena (u

metrima)
• najmanja površina ozelenjenog dijela  građevne

čestice  
• način oblikovanja.“ 

U članku 5. ispod naslova „Definicije pojmova“
mijenjaju se tekst pod podnaslovom „Ukupna
površina građevine (bruto razvijena površina
građevine BRP)“ i glasi:

„Građevinska (bruto) površina (GBP)
izračunava se kao zbroj površina mjerenih u

razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr,
K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih
zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina
dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje

od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih
stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih
dijelova zgrade.“

U članku 5. ispod naslova „Definicije pojmova
pod podnaslovom „Etaža“ tekst „se sa najmanje 75%
netto volumena nalazi ispod nivelete konačno
uređenog okolnog terena“ zamjenjuje se tekstom „ je
potpuno ukopana ili je ukopana više od 50% svoga
volumena u konačno uređeni i zaravnani teren i čiji
se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena.“.

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:
„Građevinska područja u obuhvatu Plana

određuju se za gradnju i razvoj gospodarskih
djelatnosti, proizvodnih, poslovnih, servisnih,
uslužnih, trgovačkih, skladišnih i drugih koje ne
predstavljaju velike izvore onečišćenja okoliša ili na
drugi način predstavljaju potencijalnu opasnost za
okoliš. Prema tome, kod izbora djelatnosti i
tehnologija treba isključiti one koje onečišćuju
okoliš, odnosno one kod kojih se ne mogu osigurati
propisane mjere zaštite okoliša. 

U ovoj zoni mogu se graditi, odnosno uređivati i:
građevine za potrebe sajma gospodarstva, obrtništva
i poljoprivrede, robne kuće, trgovački saloni, uredi,
ugostiteljske građevine, igrališta, zaštitno zelenilo, te
drugi sadržaji koji upotpunjavaju sadržaj
gospodarske zone i pridonose kvaliteti prostora.“. 

Članak 7.

Iza članka 6. dodaju se novi članci 6a., 6b. i 6c.
koji glase:

„Članak 6a.
Na površinama gospodarske – proizvodne

namjene (I1) moguć je smještaj i izgradnja:
• svih vrsta građevina za proizvodnju, skladištenje

i transport industrijskih proizvoda,
• pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda,

mlinovi, silosi, sušare i slično,
• staklenici i plastenici za intenzivnu ratarsku

proizvodnju,
• građevina za gospodarenje električnim i

elektroničkim otpadom (sakupljanje, skladištenje
i obradu EE otpada),

• reciklažna dvorišta 
• djelatnosti gospodarenja otpada (sukladno planu

gospodarenja otpadom Grada Virovitice),
• prateće upravne zgrade, 
• građevine za dobivanje energije iz obnovljivih

izvora te kogeneracijska postrojenja,
• zanatske radionice i pogoni,
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• građevine poslovne namjene (uredi, uslužne
radionice i saloni),

• veće pojedinačne trgovine i trgovački centri,
površine veće od 1000 m2 ukupne površine, koji
zbog načina rada i poslovanja zahtijevaju veće
prometne, parkirališne i manipulativne površine,

• građevine za potrebe sajma gospodarstva,
obrtništva, poljoprivrede,

• građevine ugostiteljsko i turističke namjena
(hoteli, moteli, prenoćišta, restorani, ostali
turistički i ugostiteljski objekti),

• građevine za sportske i rekreacijske aktivnosti
zaposlenika.

Članak 6b.
Zanatskom namjenom smatraju se zanatske

radionice i pogoni sa najviše 5000 m2 zatvorene
površine radnog prostora, a na površinama
gospodarske – zanatske namjene (I2) moguć je
smještaj i izgradnja:
• stolarskih radionica i drugih radionica za obradu

drva, 
• bravarskih radionica i drugih radionice za obradu

metala,
• krojačkih i drugih radionice za obradu tekstila,

kože I drugih materijala,
• staklarskih, kamenorezačkih, klesarskih,

kamenarskih, limarskih, te radionica za obradu
drugih sirovina,

• svih drugih radionica i pogoni za obradu
materijala,

• automehaničarskih radionica i lakirnica,
• skladišta, hladnjača i slično, 
• uslužno servisnih objekata (benzinska pumpa i

sl.),
• reciklažnih dvorišta,
• stambenih prostora u sklopu osnovne građevine

za potrebe stanovanja s pomoćnim prostorima.
• građevine poslovne namjene (uredi, uslužne

radionice i saloni),
• građevine trgovačke namjene što uključuje i veće

pojedinačne trgovine i trgovački centri, površine
veće od 1000 m2 ukupne površine,

• građevine za potrebe sajma gospodarstva,
obrtništva, poljoprivrede,

• građevine ugostiteljsko i turističke namjena
(hoteli, moteli, prenoćišta, restorani, ostali
turistički i ugostiteljski objekti).

Članak 6c.
Na površinama mješovite namjene (M) moguć je

smještaj i izgradnja:
• stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih

građevina,

• sadržaja javne i društvene namjene (građevine
upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske,
vjerske i kulturne namjene),

• manje trgovine čija ukupna površina unutar
objekta ne prelazi 1500m2 GBP,

• građevine ugostiteljsko i turističke namjena
(hoteli, moteli, prenoćišta, restorani, ostali
turistički i ugostiteljski objekti).“

Članak 8.

U članku 7. stavku 1. riječ „poslovnoj“
zamjenjuje se riječju „gospodarskoj“.

U članku 7. stavku 2. riječ „poslovnoj“
zamjenjuje se tekstom „gospodarskoj zoni“.

Članak 9.

U članku 9. stavku 2. tekst „lokacijske dozvole“
zamjenjuje se tekstom „akta za građenje“.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Površina građevne čestice ne može biti manja

od:
• 3.000 m2 za gospodarsku namjenu - 

industrijsku (I1),
za gospodarsku namjenu - 
zanatsku (I2)

• 400 m2 za mješovitu namjenu (M) - 
slobodnostojeću građenu etažne 
visine P+2+Pk

• 300 m2 za mješovitu namjenu (M) - 
poluugrađenu građenu etažne visine 
P+2+Pk

• 250 m2 za mješovitu namjenu (M) - 
slobodnostojeću građenu etažne 
visine P+1+Pk

• 200 m2 za mješovitu namjenu (M) - 
poluugrađenu građenu etažne visine 
P+1+Pk.“

U članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Širina građevne čestice ne može biti manja od:

• 35 m za gospodarsku namjenu - 
industrijsku (I1),
za gospodarsku namjenu - 
zanatsku  (I2)

• 15 m2 za mješovitu namjenu (M) -  slobod-
nostojeću građenu etažne visine 
P+2+Pk

• 12 m2 za mješovitu namjenu (M) -  
poluugrađenu građenu etažne visine
P+2+Pk
za mješovitu namjenu (M) - 
slobodnostojeću građenu etažne 
visine P+1+Pk
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• 10 m2 za mješovitu namjenu (M) - 
poluugrađenu građenu etažne visine 
P+1+Pk“

Članak 10.

U članku 10. stavku 2. tekst „40%“ zamjenjuje se
tekstom „80%, odnosno najveći dopušteni
koeficijent izgrađenosti za sve planirane namjene
iznosi 0,8.“.

Članak 11.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Građevine se mogu sastojati najviše od dvije

podzemne etaže (podruma) i četiri nadzemne etaže
(Po+P+2+Pk), a najmanje od jedne etaže (podzemne
ili nadzemne).“

U članku 11. stavku 5. broj „90“ zamjenjuje se
brojem „120.“

Članak 12.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Najmanja udaljenost pojedine građevine od ruba

(međe) susjednih građevnih čestica mora iznositi:
• 6 m ili polovicu zabatne visine

građevine (primjenjuje                za gospodarsku
se veća udaljenost)                        namjenu – 

industrijsku (I1)
• 3 m ili polovicu zabatne visine 

građevine  (primjenjuje               za gospodarsku
se veća udaljenost)                         namjenu – 

zanatsku (I2)
za mješovitu 
namjenu (M).“

U članku 12. stavku 2. iza teksta „udaljenost
građevina mora“ dodaje se riječ „biti“.

U članku 12. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4.
koji glasi: 

„Iznimno od stavka 1. ovog članka, udaljenost
građevine od ruba (međe) susjednih građevnih
čestica  od minimalno 3,0 m se ne primjenjuje u
slučajevima kada je susjedna čestica kanal, pod
uvjetom da se time ne onemogućava redovito
funkcioniranje istog (čišćenje, zacijevljenje i sl.) “.

Članak 13.

Članak 13. mijenja se i glasi:
„Građevni pravac određen je na udaljenosti od

minimalno:
• 6 m za gospodarsku namjenu – industrijsku (I1)
• 3 m za gospodarsku namjenu – zanatsku (I2)

za mješovitu namjenu (M).“

Članak 14.

Članak 16. mijenja se i glasi:
„Najmanje 15% neizgrađene površine svake

građevne čestice (okoliša) gospodarske namjene (I1 i
I2) i najmanje 10% građevne čestice mješovite
namjene (M), treba urediti kao pejzažno zelenilo
koristeći autohtone biljke. U odgovarajućoj
tehničkoj dokumentaciji za ishođenje dozvole treba
prikazati hortikulturno rješenje građevne čestice.“

Članak 15.

U članku 18. stavku 1. riječ „poslovnoj“
zamjenjuje se riječju „gospodarskoj“.

Članak 16.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Na građevnim česticama gospodarske namjene

omogućuje se gradnja športsko rekreacijskih
površina koje se mogu sastojati u pravilu od
otvorenih igrališta.“

Članak 17.

U članku 20. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 18.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Svaka građevna čestica mora imati izravni

pristup na javno prometnu površinu. Mjesto
priključka građevnih čestica prikazano je načelno na
kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.
Građevne čestice mogu imati najviše dva kolna
pristupa na javnu prometnu površinu. Izuzetno,
položaj priključka na javno prometnu površinu može
odstupiti od načelo prikazanog na planu ukoliko to
zahtijeva tehničko rješenje pojedine djelatnosti;
ukoliko to ne predstavlja opasnost po promet i
ukoliko je osiguran neometani pristup ostalim
građevnim česticama u okruženju.“

U članku 22. stavku 3. riječ „poslovne“
zamjenjuje se riječju „gospodarske“.

Članak 19.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Parkirališta osobnih automobila zaposlenih,

posjetitelja, kupaca i poslovnih partnera treba riješiti
unutar pojedinih građevnih čestica. Potreban broj
parkirališnih mjesta određuje se na 1000 m2
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građevinske brutto površine (GBP) ovisno o namjeni
prostora i građevine. Dimenzioniranje treba izvršiti
prema slijedećim kriterijima:

Namjena Broj parkirališnih
građevina mjesta

Uslužna namjena što obuhvaća:
urede, servise, uslužne radionice
i salone: krojačke, frizerske, 
brijačke, urarske, kozmetičke 
usluge, fitness, solarij itd. 15 pm/1000m2 GBP

Trgovačka namjena što obuhvaća:
veće pojedinačne trgovine i 
trgovačke centre,  ukupne površine 
veće od 1000 m2, koji zbog načina 
rada i poslovanja zahtijevaju 
veće prometne, parkirališne i 
manipulativne površine, sve 
vrste trgovina, pripadajuća 
skladišta, uredske i manipulativne 
površine, građevine za potrebe
sajma gospodarstva, obrtništva, 
poljoprivrede 40 pm/1000m2 GBP

Gospodarska namjena što obuhvaća:
djelatnosti industrijske i zanatske 
proizvodnje – građevine za 
proizvodnju, skladištenje i 
transport proizvoda, pogoni 
za preradu poljoprivrednih proizvoda, 
djelatnosti gospodarenja otpadom, 
manje proizvodne pogone i druge 
djelatnosti koji ne predstavljaju 
velike izvore onečišćenja okoliša, 
skladišta, hladnjače i sl. 6 pm/1000m2 GBP

Ugostiteljska i turistička 
namjena što obuhvaća:
hotele, motele, prenočišta, 
bungalove, restorane, ostale 
turističke i ugostiteljske objekte 
i lokale. 20 pm/1000m2 GBP

Članak 20.

U članku 30. stavcima 1., 2., 4. i 5. riječ
„poslovne“ zamjenjuje se riječju „gospodarske“.

Članak 21.

U članku 32. stavku 2. riječ „poslovnoj“
zamjenjuje se riječju „gospodarskoj“.

Članak 22.
U članku 37. stavku 1. riječ „dvije“ zamjenjuje se

riječju „tri“.

Članak 23.

U članku 38. stavku 1. riječ „poslovna“
zamjenjuje se riječju „gospodarska“ u
odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 24.

U članku 40. stavku 1. iza teksta „estetske
proporcije“ dodaje se tekst „te uvjete zaštite od
svjetlosnog onečišćenja“.

Članak 25.

Iza članka 40. dodaju se novi članak 40a. koji
glasi:

„Članak 40a.
Građevine i uređaje za dobivanje energije iz

obnovljivih izvora (bio-elektrane, geo-elektrane,
solarne elektarne i sl.), kogeneracijska postrojenja
kao i sve ostale prateće i transportne vodove i
potrebne pogone  moguće je graditi na površinama
gospodarska namjena sa oznakom I1 i I2.

Izgradnja fotonaponskih elektrana u obliku
samostalnih građevina (koje nisu vezane uz pojedinu
građevinu) i ostalih građevina za dobivanje energije
iz obnovljivih izvora, moguća je uz poštivanje uvjeta
za gradnju propisanih za pojedinu namjenu u
pogledu maksimalne izgrađenosti, visine,
udaljenosti od međe itd. 

Povezivanje, odnosno priključak planiranih
proizvođača iz obnovljivih izvora energije na
elektroenergetsku mrežu, sastoji se od: pripadajuće
trafostanice smještene u granicama obuhvata
planiranog zahvata i priključnog dalekovoda/kabela
na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću
ili planiranu trafostanicu.

Točno definiranje trase priključnog
dalekovoda/kabela i dijela transformatorske stanice
koje čine priključak biti će ostvarivo samo u
pokrenutom upravnom postupku ishođenja
Lokacijske dozvole ili Građevinske dozvole, po
dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog
elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava), a na osnovi nadležnosti mjesta priključka.

Nije dozvoljena izgradnja sustava vjetroelektrana
(vjetroparkova) na području obuhvata ovog Plana.
Dozvoljena je izgradnja manjih vjetroagregata kao
pomoćnih građevina uz postojeće ili nove građevine.



SLUŽBENI VJESNIK br. 315. travnja  2016. Strana 11

Najveća dopuštena visina vjetroagregata iznosi 12
m, a udaljenost elise od ruba građevne čestice mora
biti najmanje polovica ukupne visine vjetroagregata.

Solarni kolektori, vjetroagregati i dizalice topline
koji služe isključivo za energetske potrebe pojedinih
građevina, mogu se graditi na površinama svih
namjena uz uvjet da se ne narušavaju postojeći
lokacijski uvjeti (izgrađenost, zelenilo, visina,
udaljenost od međa i sl.) te da ne ometaju funkcije
osnovne namjene i namjene okolnog prostora. 

U zonama javnih zelenih površina i zaštitnih
zelenih površina nije dozvoljena postava građevina
za dobivanje energije iz obnovljivih izvora osim za
potrebe komunalne i urbane opreme (javna rasvjeta,
oglasni panoi, znakovi upozorenja i sl. oprema sa
vlastitim izvorom napajanja).“.

Članak 26.

Članak 41. mijenja se i glasi:
„Trase, koridori i površine za mrežu elektroničkih

komunikacija prikazani su na kartografskom prikazu
2.5. Plan elektroenergetske i telekomunikacijske
mreže. Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije
postojećih objekata, trase, koridori i površine sustava
elektroničkih komunikacija određeni ovim planom
mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim
rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na
terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće
izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim
planom.  

Telefonski razvod unutar zone obuhvata treba se
izvesti podzemnim EK kabelima uvučenim u
distributivnu telefonsku kanalizaciju DTK. Kroz istu
kanalizaciju moraju se provući i optički kabeli kao i
kabeli CATV, a planirana je u zelenom pojasu ili
pješačkoj ili biciklističkoj stazi. 

Kapaciteti DTK i kabela odredit će se u
slijedećim fazama razrade dokumentacije.

Pri izradi projekata treba se pridržavati slijedećih
najmanjih udaljenosti vodova elektroničkih
komunikacija:
• 5,00 m od ruba cestovnog pojasa državnih,

županijskih i lokalnih cesta i temelja građevina 
• 2,00 m od stupa zračnih TT mreža
• 2,00 m od vodovodnih cijevi promjera preko 200

mm
• 1,00 m od cijevi gradske kanalizacije, slivnika,

toplovoda, vodovodnih cijevi promjera do 200
mm, plinovoda s tlakom do 3 bara

• 10,00 m od plinovoda s tlakom od 3 do 10 bara, te
od instalacija i rezervoara sa zapaljivim i
eksplozivnim gorivom
Pri izradi projekata građevina treba se pridržavati

slijedećih općih uvjeta i najmanjih udaljenosti novih
građevina od vodova elektroničkih komunikacija:
• Prije početka radova na trasi postojećih  EK

kablova obvezno se izvodi iskolčenje, a iskop se
izvodi ručno

• Na trasi EK instalacija ne smije se prometovati
građevinskim strojevima, vozilima i slično, te
nanositi ili skidati materijal

• Najmanja horizontalna udaljenost novih objekata
od postojećih podzemnih EK kabela je 1,00 m 

• Ukoliko se pri gradnji novog objekta polažu
druge infrastrukturne instalacije udaljenost novih
objekata od postojećih podzemnih EK kabela
mora biti najmanje 2m 

• Horizontalni razmak između najisturenije točke
novog objekta i zračne EK linije mora iznositi
najmanje 2m

• Vertikalna udaljenost od najvišeg dijela objekta
do najnižeg EK vodiča mora iznositi najmanje
3m

• U slučaju kolizije EK zračne mreže i
elektroenergetskih instalacija treba se pridržavati
odredbi posebnih propisa.

• Sredstvo mehaničke zaštite EK linije (zatega,
upor, stup) mora od zida objekta biti udaljeno
najmanje 3m
Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla

nastati i dovesti do oštećenja na EK kapacitetima
mora se odmah prijaviti nadležnom distributeru. Sve
štete na postojećim EK instalacijama koje nastanu
pri izgradnji novih objekata snosi investitor.

Područje obuhvata Plana zadovoljavajuće je
pokriveno signalom mobilne telefonije.“ 

Članak 27.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Unutar obuhvatu ovog Plana evidentirani su

tragovi rimske ceste i drugi arheološki nalazi iz
razdoblja antike i prapovijesti. Tijekom svih
građevinskih radova potrebno je osigurati stalan
arheološki nadzor, a prema potrebi i druge mjere
zaštite koje odredi nadležno tijelo u skladu sa
zatečenom situacijom. Ukoliko se arheološki nalazi
tijekom radova primijete u odsutnosti nadzornog
arheologa, izvođač radova dužan je iste prekinuti te o
nalazima bez odlaganja obavijestiti nadležni
konzervatorski odjel.“

Članak 28.

Članak 43. mijenja se i glasi:
„Na području obuhvata UPU-a prikupljanje i

postupanje s otpadom vrši se u skladu s cjelovitim



sustavom gospodarenja otpadom Grad Virovitice.
Na svakoj građevnoj čestici, za svaki gospodarski

kompleks, sukladno sadržaju, namjeni i načinu
korištenja površina potrebno je osigurati mogućnost
privremenog odlaganja komunalnog otpada.
Potrebno je predvidjeti selektivno odlaganje otpada
radi mogućnosti reciklaže.

Odlaganje i razvrstavanje otpada mora se obaviti
uz poštivanje sanitarno tehničkih uvjeta na način koji
će osigurati zaštitu podzemne vode i okoliša od
zagađivanja. 

Otpad odvozi ovlašteni sakupljač na za to
predviđeno odlagalište komunalnog otpada.

Reciklažna dvorišta moguće je organizirati na
površinama određenima za gospodarsku namjenu (I1
i I2), na građevnoj čestici koja se nalazi na uređenom
građevinskom zemljištu. Na građevnoj čestici
reciklažnog dvorišta nužno je osigurati potrebni
manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i
održavanja kontejnera za otpad. Prema susjednim
građevnim česticama obavezna je sadnja živice
visine 2,0 m.“.

Članak 29.

U članku 44. tekst „Na području Grada Virovitice
planira se samo sakupljanje i privremeno
skladištenje opasnog otpada“ zamjenjuje se tekstom
„Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju
privremeno skladištiti na zakonom propisani način te
predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom
skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija
otpada.“.

Članak 30.

U članku 48. tekst „DIN/ISO normama (do
donošenja Hrvatskih normi)“ zamjenjuje se tekstom
„pozitivnim zakonskim propisima“.

Članak 31.

U članku 49. riječ „poslovne“ zamjenjuje se
riječju „gospodarske“.

Članak 32.

Članak 55. mijenja se i glasi:
„Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća

obranu od poplava, obranu od leda i zaštitu od
erozija i bujica. Radi sprečavanja štetnog djelovanja
voda grade se i održavaju regulacijske i zaštitne
vodne građevine, izvode zaštitni radovi i provode
mjere zaštite, a postupa se prema odredbama Plana
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obrane od poplava lokalnih voda na području
Virovitičko-podravske županije. 

Područjem obuhvata UPU-a prolaze uređeni
kanali u vlasništvu Hrvatskih voda i Grada
Virovitice. 

U svrhu tehničkog održavanja, te radova
građenja, treba osigurati inundacijski pojas
minimalne širine 6 m od vanjske nožice nasipa,
odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zaštitne
vodne građevine koja nije nasip (obala i
obaloutvrda).

U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka
gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti
izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji
način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni
režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog
djelovanja voda. Posebno se inundacijski pojas može
smanjiti do 3,0 m širine, ali to treba utvrditi
posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt
posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili
građevne čestice smještene uz korito kanala ili
česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti
nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i
održavanju korita kanala, ne smije izgradnjom
predmetne građevine ili njenim spajanjem na
komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć
niti uzrokovati eroziju u kanal, te za vrijeme
izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati
bilo kakvi materijal u korito kanala.

Polaganje objekata linijske infrastrukture
(kanalizacija, vodovod, električni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim
oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar
korita kanala, odnosno čestice javnog vodnog dobra
nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa koritom
kanala mora se izvesti na minimalnoj udaljenosti
kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost
korita, te nesmetano održavanje ili buduća
rekonstrukcija korita, a što se utvrđuje posebnim
vodopravnim uvjetima.

Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske
infrastrukture preko korita vodotoka izvodi se 1,0 m
ispod nivelete uređenog korita. Mjesto prijelaza
izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na
uzdužnu os kanala. Teren devastiran radovima na
trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu,
dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo
površinsko otjecanje. Za sve prijelaze preko kanala u
sklopu izrade projekta i izdavanja dozvole potrebno
je zatražiti vodopravne uvijete.“
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III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 33.
(1) Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika ovjerenih

pečatom Gradskog vijeća Grada Virovitice i
potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada
Virovitice, ovjerenih pečatom tijela odgovornog za
provođenje javne rasprave i potpisanih od osobe
odgovorne za provođenje javne rasprave te ovjerenih
pečatom i potpisom odgovorne osobe stručnog
izrađivača.

(2) Jedan izvornik Plana čuva se u pismohrani
Grada Virovitice, dva u pismohrani Upravnog odjela
za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, a
po jedan izvornik Plana zajedno s ovom Odlukom
dostavlja se: 
a) Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja

Republike Hrvatske
b) Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-

podravske županije 
c) Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju

Grada Virovitice
(3) Uvid u Plan može se obaviti sukladno

zakonskim propisima.

Članak 34.

Grafički dio Plana iz točaka I.2. te Obvezni
prilozi iz točke II. stavka 1. članka 2., koji su sastavni
dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 35.

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

KLASA:  350-03/15-01/11
URBROJ: 2189/01-11/3-16-22
Virovitica, 14. travnja 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka  86. st. 3 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.), a
po prethodnom mišljenju  Virovitičko-podravske
županije, KLASA: 350-02/16-01/05,  Urbroj:
2189/1-08/3-16-2 od  21. ožujka 2016. godine,

Gradsko vijeće Grada Virovitice na 22. sjednici
održanoj 14. travnja 2016. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Virovitice

I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Prostorni plan uređenja Grada Virovitice (dalje u
tekstu: Plan) prvi je puta donesen  na 7. sjednici
Gradskog vijeća Grada Virovitice održanoj dana 21.
prosinca 2005. godine (Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 14/05), nakon čega su uslijedile  prve
izmjene i dopune objavljene u Službenom vjesniku
Grada Virovitice br. 12/14 od 20. prosinca 2014.
godine.

II Pravna osnova za izradu i donošenje 

Članak 2.

Pravnu osnovu za izradu i donošenje izmjena i
dopuna Plana predstavlja odredba  članka 198. st. 3.
Zakona o  prostornom uređenju („Narodne novine“,
br. 153/13.) te  izmjene i dopune Prostornog plana
Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“
Virovitičko-podravske županije  br. 7a/00, 1/04,
5/07, 1/10, 2/12, 4/12 – pročišćeni tekst, 2/13, 3/13 –
pročišćene odredbe, dalje: PPŽ), kao plana šireg
područja. 

Postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna
Plana  mora  biti  u skladu s: 
- Zakonom o prostornom uređenju, 
- Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih

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

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

III Razlozi za izradu i donošenje 

Članak 3.

Nove izmjene i dopune Plana potrebno je izvršiti
radi potrebe usklađenja s prostornim planom  šireg
područja čije su izmjene u izradi, zatim zbog izmjene
obuhvata planiranog Urbanističkog plana uređenja
„Jezera“ i planiranog proširenja postojećeg
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aerodroma u prigradskom naselju Koriji,. te zbog
promjena pojedinih planskih usmjerenja za razvoj
gospodarskih i drugih djelatnosti ovisno o
pojedinačnim zahtjevima građana. 

IV Obuhvat Plana

Članak 4.

Plan obuhvaća područje Grada Virovitice koje je
utvrđeno člankom 8. Zakona o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97).

Površina obuhvata plana iznosi 170,09 km² koja
obuhvaća  Viroviticu i 9 prigradskih naselja i to:
Milanovac, Čemernica, Golo Brdo, Sveti Đurađ,
Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Jasenaš i
Korija.

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana sa
ciljevima i programskim polazištima

Članak 5.

Osnovni ciljevi prostornog uređenja u području
obuhvata Plana su: unapređenje načina korištenja
postojećih građevinskih područja naselja,
osiguravanje područja i površina za izgradnju
objekata gospodarske i slične  namjene, unapređenje
ukupnog stanja okoliša,  prilagodba novih zahvata u
prostoru karakteristikama postojećih naselja,
očuvanje i unapređenje načina korištenja postojećih
prirodnih i krajobraznih vrijednosti i očuvanje,
obnova i svrhovito korištenje spomenika kulture i
graditeljske baštine kao najvrjednijih elemenata
identiteta prostora.

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

Članak 6.

Za potrebe izrade  izmjena i dopuna Plana
koristit će se uvjeti iz osnovnog plana sa njegovim
prvim izmjenama i dopunama te odredbe PPŽ-a,
zatim uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa
dokumentacija koju iz područja svog djelokruga
osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim
propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude
pribavljena tijekom izrade i donošenja izmjena i
dopuna Plana.   

VII Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 7.

Izrada izmjena i dopuna Plana povjerit će se
pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata
prostornog uređenja s odgovarajućim iskustvom, u
postupku provedenom sukladno propisima o javnoj
nabavi. 

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

Članak 8.

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

- Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i graditeljstvo,

- Virovitičko-podravska županija, Zavod za
prostorno uređenje,

- Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša,

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava
za materijalne resurse, Služba za nekretnine,
graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti
Virovitičko-podravske županije,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Požegi,

- Ured državne uprave Virovitičko-podravske
županije, Služba za gospodarstvo,

- Hrvatske ceste, Odjel projektiranja i razvoja,
- Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva

Drave i Dunava, Osijek,
- Hrvatske vode, VGI Ilova – Pakra,
- MUP, PU Virovitičko-podravska, 
- HEP – Prijenos Zagreb,
- HEP-ODS, DP Elektra Virovitica,
- Hrvatska agencija za telekomunkacije Zagreb,
- Hrvatske željeznice, Odjel projektiranja i razvoja,
- Hrvatske šume,
- Virkom d.o.o. Virovitica
- Flora VTC d.o.o.,
- PLIN VTC d.o.o.
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- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zagreb,
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za

zaštitu prirode, Sektor za planske dokumente i
ocjenu prihvatljivosti,

- Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb.

IX Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza 

Članak 9.

Planirani rok za izradu izmjena i dopuna Plana
po pojedinim fazama:
- rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog

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

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

- javna rasprava s javnim uvidom – 15 dana;
- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 2

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

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

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

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

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

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

- pročišćeni tekst provedbenih odredbi – 30 dana
od dana stupanja na snagu odluke o izmjeni i
dopuni prostornog plana.
Planirani rokovi se mogu produžiti u slučaju

ponavljanja javne rasprave ili zbog drugog
opravdanog razloga.

X Izvori financiranja izrade UPU-a 

Članak 10.

Sredstva za izradu izmjena i dopuna Plana
osigurana su u Proračunu Grada Virovitice.

XI Završne odredbe 

Članak 11.

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

Članak 12.

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

KLASA: 350-02/16-01/06
Urbroj: 2189/01-11/3-16-2
Virovitica, 14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA 
Lahorka Weiss, dipl.oec.

Na temelju članka  86. st. 3 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.), a
po prethodnom mišljenju  Virovitičko-podravske
županije, KLASA: 350-03/16-01/01,  Urbroj:
2189/1-08/3-16-2 od  10. ožujka 2016. godine,
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 22. sjednici
održanoj 14. travnja 2016. godine, donosi

O D L U K U
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog

plana uređenja središta Virovitice 

I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i
donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja središta Virovitice (Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 2/00, 14/07, 2/11, 7/11),  dalje u tekstu:
ID UPU.

II Pravna osnova za izradu i donošenje 

Članak 2.

Pravnu osnovu za izradu i donošenje ID UPU-a
predstavlja odredba  članka 198. st. 3. Zakona o
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prostornom uređenju („Narodne novine“, br.
153/13.) i Generalni urbanistički plan Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 14/05.,
14/07., 1/15.), kao plan šireg područja. 

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

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

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

III Razlozi za izradu i donošenje 

Članak 3.

Prvenstveni cilj predmetnih izmjena i dopuna
UPU-a središta Virovitice je  dovršiti prostor središta
grada u segmentima koji nedostaju, preispitivanjem
postojećih arhitektonsko-urbanističkih rješenja i
ranije utvrđenih provedbenih odredbi plana, kroz
istraživanje i unapređenje navedenog.  

IV Obuhvat ID UPU-a

Članak 4.

UPU središta Virovitice obuhvaća uže područje
Grada Virovitice koje je utvrđeno Generalnim
urbanističkim planom Virovitice u ukupnoj površini
obuhvata  77,49  ha.

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a sa
ciljevima i programskim polazištima

Članak 5. 

Prostor gradskog središta je iznimno vrijedna
povijesna cjelina čiji razvoj opterećuju ograničene
prostorne rezerve i veliki pritisak različitih urbanih
funkcija koje prirodno tendiraju smještanju u
prostoru središta. 

Pritisak na uže gradsko središte prati pojava
nedostatka parkirališnih mjesta, odnosno uzurpacija
vrijednih gradskih prostora za ovu funkciju.
Značajka situacije u okvirima obuhvata UPU je vrlo
čvrsta struktura prostora. Osnovni pravci i odnosi
ulica, trgova i parkova u potpunosti su definirani.
Slobodne površine koje mogu prihvatiti novu
izgradnju vrlo su ograničene. Zbog toga je posebna
pažnja posvećena iznalaženju, a nakon toga i

adekvatnoj sadržajnoj i građevinskoj artikulaciji
ograničenih razvojnih prostornih resursa u užem
gradskom središtu. Slobodni prostori u užem
gradskom centru nisu brojni, zbog čega svaku
pojedinu lokaciju treba adekvatno kapacitirati, kako
bi se iskoristio optimum mogućnosti za novu
izgradnju koji lokacija objektivno pruža.

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

Članak 6.

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

VII Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 7.

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

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

Članak 8.

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

baštine, Konzervatorski odjel u  Požegi, 
Požega Trg M. Peića 3,

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

3. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije
Virovitica, Matije Gupca 53
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4. Virkom d.o.o., 
Virovitica, Kralja P.Krešimira IV. 30,

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

6. HAKOM
Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9,

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

8. Hrvatske vode, VGO Osijek,
Osijek, Splavarska 2a,

9. MUP, Inspektorat unutarnjih poslova,
Virovitica, M. Gupca 78,

10.Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode,
Virovitica, Trg Lj. Patačića 1,

11.Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj
županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-
pravne poslove,
Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1. 

IX Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza 

Članak 9.

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

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

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

- javna rasprava s javnim uvidom – 15 dana;
- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 2

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

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

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

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

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

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

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

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

X Izvori financiranja izrade UPU-a 

Članak 10.

Sredstva za izradu Plana osigurana su u
Proračunu Grada Virovitice.

XI Završne odredbe 

Članak 11.

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

Članak 12.

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

KLASA: 350-02/16-01/05
Urbroj: 2189/01-11/3-16-2
Virovitica,  14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka  86. st. 3 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.), a
po prethodnom mišljenju  Virovitičko-podravske
županije, KLASA:  350-03/16-01/02,  Urbroj:
2189/1-08/3-16-2  od  15. ožujka 2016. godine,
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 22. sjednici
održanoj 14. travnja 2016. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja Jezera 

(za područje sportsko-rekreacijsko-
turističke zone Jezera)
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I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i
donošenja Urbanističkog plana uređenja Jezera (za
područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone
Jezera), dalje u tekstu: UPU Jezera.

II Pravna osnova za izradu i donošenje 

Članak 2.

Pravnu osnovu za izradu i donošenje UPU-a
Jezera  predstavlja odredba  članka 79. st. 1. Zakona
o  prostornom uređenju („Narodne novine“, br.
153/13.) i čl. 44a Prostornog plana uređenja Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br.
14/05., 12/14, dalje: PPUG), kao plan šireg područja
prema kojem predmetni UPU obuhvaća 3 područja:
područje turističkog naselja Milanovac,  područje
ugostiteljsko-turističke namjene Jezera i područje
koje je predmetom ove Odluke -  područje sportsko-
rekreacijsko-turističke zone Jezera.

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

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

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

III Razlozi za izradu i donošenje 

Članak 3.

UPU Jezera  za područje sportsko-rekreacijsko-
turističke zone Jezera se donose zbog potrebe
uređivanja većeg 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. 44. a 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. 

IV Obuhvat UPU-a

Članak 4.

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.

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a

Članak 5.

UPU Jezera se odnosi na tzv. virovitička jezera
koja su, teritorijalno gledajući, smještena izvan
područja samog grada Virovitice (na udaljenosti cca
4 km u smjeru jugozapada), odnosno u prigradskom
naselju Sveti Đurađ. Radi se o kompleksu
sastavljenom od ukupno 12 jezera i močvara
okruženih šumom i smještenih u podnožju  Bilogore,
koji čini iznimno vrijednu, za okoliš i prirodu,
sinergiju flore i faune u njihovom prirodnom
okruženju, po lokaciji  blizu, a dovoljno udaljeno od
gradske gužve, zbog čega je nužno i dalje zadržati
razumnu dozu  nepristupačnosti  kao odrednicu
prirodnog identiteta navedenog područja.

VI Ciljevi i programska polazišta 

Članak 6.

Ovom Odlukom se donosi  UPU 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.  

VII  Popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima  s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu
prostornih planova
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Članak 7.

Za potrebe izrade  UPU-a  koristit će se uvjeti iz
Prostornog plana uređenja Grada Virovitice, zatim
uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa
dokumentacija koju iz područja svog djelokruga
osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim
propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude
pribavljena tijekom izrade i donošenja UPU-a
Jezera.   

VIII Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

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

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

Članak 9.

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

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

2. MUP, PU Virovitičko-podravska, Odjel zaje-
dničkih i upravnih poslova, Inspektorat
unutarnjih poslova, Virovitica, Ulica T. Masaryka
bb,

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

4. HOPS d.o.o., Zagreb, Kupska 4,
5. HRVATSKE VODE, VGO Osijek, Osijek,

Splavarska ulica 2a,
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni

ured za zaštitu i spašavanje, Virovitica, Trg bana
J.Jelačića 18,

7. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-po-
dravske županije, Virovitica, Trg Lj. Patačića 1,

8. Virkom d.o.o., Virovitica, Ul. kralja P. Krešimira
IV. 30,

9. PLIN VTC d.o.o., Virovitica, Trg bana J. Jelačića
21/II,

10.HAKOM, Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9,
11.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za

zaštitu prirode, Sektor za planske dokumente i
ocjenu prihvatljivosti, Zagreb, Radnička cesta 80,

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

13.Grad Virovitica, Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj, ovdje,

14.Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne
poslove i graditeljstvo, ovdje,

15.Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj
županiji - Služba za gospodarstvo i imovinsko-
pravne poslove, Odjel za gospodarstvo,
Virovitica, Trg Lj. Patačića 1,

16.Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Zagreb, Trg kralja Petra
Krešimira IV 1,

17.Državna uprava za zaštitu i spašavanje Zagreb,
Nehajska 5,

18.Hrvatske šume d.o.o., Ispostava Bjelovar,
19.Hrvatske ceste d.o.o., TI Bjelovar.

X Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza 

Članak 10.

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

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

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

- javna rasprava s javnim uvidom – 30 dana;
- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 2

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

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

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

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

- elaboracija plana – 7 dana od dana donošenja
plana na Gradskom vijeću;
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- dostava plana s odlukom o donošenju
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
i Zavodu za prostorno uređenje županije – 15
dana od dana objave odluke u Službenom
vjesniku Grada Virovitice;
Planirani rokovi se mogu produžiti u slučaju

ponavljanja javne rasprave ili zbog drugog
opravdanog razloga.

XI Izvori financiranja izrade UPU-a 

Članak 11.

Sredstva za izradu Plana osigurana su u
Proračunu Grada Virovitice.

XII Završne odredbe 

Članak 12.

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

Članak 13.

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

KLASA: 350-02/16-01/04
Urbroj: 2189/01-11/3-16-2
Virovitica, 14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka  87. st. 1 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 22. sjednici
održanoj 14. travnja 2016. godine, donosi

O D L U K U  O   I Z M J E N I 
Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja Športsko-rekreacijske zone

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja
Športsko-rekreacijske zone  („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“, broj . 8/15), članak 5 mijenja se i
glasi: 

„Obuhvat UPU-a definiran je Generalnim
urbanističkim planom Virovitice u ukupnoj površini
od 20,84 ha i  sastoji se dijelom od  neizgrađenog
građevinskog zemljišta za koji dio postoji zakonska
obaveza njegove izrade i donošenja.“

Članak 2.

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

KLASA: 350-02/15-01/20
Urbroj: 2189/01-11/3-16-3
Virovitica,  14. travnja  2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o
umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br.:
130/11.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice -
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu

participacije i cijeni obrazovanja za školsku
godinu 2016./2017.

I.

Daje se suglasnost na Odluku o iznosu
participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu
2016./2017. Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica KLASA: 003-08/16-01/07, URBROJ:
2189-32-04-16-1.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
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KLASA: 602-01/16-01/08
URBROJ: 2189/01-04/1-16-3
Virovitica, 14.  travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

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

KLASA:351-01/16-01/04
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-8
Virovitica, 14. travnja 2016.

Na temelju članka 15 stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 49/11, 84/11 i
90/11), članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice
broj:3/11, 11/11.)) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 22. sjednici održanoj dana, 14. travnja
2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje poslova

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

1. Odabire se ponuda trgovačkog društva
„Asanator“ d.o.o. iz iz Višnjevca, Kralja
Tomislava 109, sa ukupnom cijenom ponude
371.475,00 kuna (uključivši PDV), za sklapanje
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
poslova poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije.

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

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

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni

vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11, 11/11 i 3/12)
donio je dana, 16. veljače 2016.godine, Odluku o
objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne
djelatnosti poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije putem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova Klasa: 351-01/16-01/04,
Ur.broj:2189/01-03/2-16-2.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Klasa:351-
01/16-01/04, Ur.broj:2189/01-03/2-16-3 objavljen je
u „Virovitičkom listu“ dana, 18. veljače 2016.g. 

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

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

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

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

Uputa o pravnom lijeku:

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 21. Zakona o zakladama i
fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95 i 64/01),
članka 10. Statuta „Zaklade Grada Virovitice“ te
članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 22. sjednici održanoj dana 14.
travnja 2016. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća

„Zaklade Grada Virovitice“

I.

Za članove Upravnog vijeća „Zaklade Grada
Virovitice“ od strane osnivača, a na prijedlog
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upraviteljice „Zaklade Grada Virovitice“,  imenuju
se:

1. Marija Bajan-Prokl, član
2. Tonček Moslavac, član
3. Sanja Kirin, član
4. Đurđa Aragović, član
5. Mirjana Terlecky, član

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. Ove
Odluke traje četiri godine, a teče od dana
konstituiranja Upravnog vijeća.

III.

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

KLASA: 612-01/16-01/05
URBROJ: 2189/01-04/1-16-2
Virovitica, 14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 103. st. 1. i st. 2. Zakona o
cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 i 92/14) u vezi sa člankom 30. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
5/09), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 22.
sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine,
donijelo je,

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

uporabi na zemljištu čk. br. 686/1 sa 290m2

upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica 

I.

Ukida se status javnog dobra na zemljištu čk. br.
686/1 sa 290m2, upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o.
Virovitica (katastarska oznaka čk.br. 1298/4 k.o.
Virovitica-grad).

II.

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

KLASA:944-01/16-01/16
URBROJ:2189/01-03/4-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području grada Virovitice 

u 2015. godini  

I.

Prihvaća se Informacije o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području grada Virovitice u 2015.
godini.

II.

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

KLASA:032-01/16-01/01
UR.BROJ:2189/01-10/3-16-3
Virovitica,  14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. g., donosi

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvještaja o radu Centra za
socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu
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I

Prihvaća se Izvještaj o radu Centra za socijalnu
skrb Virovitica za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 550-06/16-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. g., donosi

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

društva Crvenog križa Virovitica 
za 2015. godinu

I

Prihvaća se Godišnje Izvješće Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica za 2015. godinu

II

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

Klasa: 550-06/16-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. g., donosi

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Godišnje izvješće o radu

Osnovne škole Ivane
Brlić-Mažuranić Virovitica 

za 2015. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Osnovne
škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2015.
godinu.

II

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

Klasa: 602-01/16-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. g., donosi

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Godišnje izvješće o radu

Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica 
za 2015. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Osnovne
škole Vladimir Nazor Virovitica za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 602-01/16-01/09
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA 
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. g., donosi

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

Jan Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješća o radu Glazbene škole Jan
Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 602-01/16-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. g., donosi

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

Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2015. godinu

I

Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za
2015. godinu

II

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

Klasa: 601-02/16-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016. 

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. g., donosi

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2015.

godinu

I

Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu Dječjeg
vrtića Cvrčak Virovitica za 2015. godinu

II

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

Klasa: 601-02/16-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016.g., donosi

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

Virovitica za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Kazališta Virovitica
za 2015. godinu
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II

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

Klasa: 612-03/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016.godine,  donosi

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

knjižnice i čitaonice Virovitica 
za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 612-04/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine, donosi

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

muzeja Virovitica za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja
Virovitica za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 612-05/16-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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  22. sjednici održanoj dana14. travnja
2016. godine, donosi

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

financijskom poslovanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice za 2015. godinu

I

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu i
financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 214-01/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016. 

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 22.  sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine,  donosi

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju Športske
zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o djelovanju Športske
zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 620-01/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke
zajednice i direktora Turističkog ureda 
Turističke zajednice grada Virovitice

za 2015. godinu 

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Turističke zajednice i
direktora Turističkog ureda Turističke zajednice
grada Virovitice za 2015. godinu.

II.

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

KLASA:334-01/16-01/01
UR.BROJ:2189/01-10/3-16-3
Virovitica,  14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14.  travnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Razvojne agencije VTA  
za 2015. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Razvojne
agencije VTA za 2015. godinu.

II.

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

KLASA:400-01/16-01/03
UR.BROJ:2189/01-10/3-16-3
Virovitica,  14. travnja 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“
za 2015. godinu
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I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Lokalne
akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2015. godinu. 

II.

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

KLASA:302-01/16-01/04
UR.BROJ:2189/01-10/3-16-3
Virovitica,  14. travnja 2016.

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, 3/12 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 dana 14.
travnja 2016. godine, donosi sljedeći,

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana raspolaganja
nekretninama Grada Virovitice 

za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Plan raspolaganja nekretninama
Grada Virovitice za 2016. godinu, KLASA:940-
01/16-01/04 URBROJ:2189/01-05/2-16-3 od  14.
ožujka 2016. godine.

II.

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice
za 2016. godinu, KLASA:940-01/16-01/04
URBROJ:2189/01-05/2-16-3 od 14. ožujka 2016.
godine, sastavni je dio ovog zaključka.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:940-01/16-01/04

URBROJ:2189/01-05/2-16-22

Virovitica,  14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA 

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

GRAD VIROVITICA

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKE I PRAVNE

POSLOVE

PLAN RASPOLAGANJA
NEKRETNINAMA GRADA VIROVITICE 

ZA 2016. GODINU

U Virovitici, ožujak 2016. godine

UVOD

Planom raspolaganja nekretninama Grada
Virovitice za 2016. 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. 

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).

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.
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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
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 –
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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
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
ZEMLJIŠTA 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.
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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
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
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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
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 2016. 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 se mogu koristiti kao pasivni
gospodarski potencijal ili se njima namjerava 

aktivno raspolagati, ali osnovni podatak za
svakog vlasnika predstavlja vrijednost njegove
nekretnine.
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U portfelju nekretnina u vlasništvu Grada
Virovitice znatan udio čini neizgrađeno građevinsko
zemljište u poduzetničkim zonama koje predstavlja
potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog
rasta. Kako je u tijeku uspostava registra nekretnina
u svrhu što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice, to će
biti omogućen jasniji i kvalitetniji uvid u imovinu
kojom Grad Virovitice raspolaže, a samim time
omogućeno bolje i kvalitetnije raspolaganje
imovinom. 

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
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 katastar
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.
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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 22. sjednici održanoj dana 14. travnja
2016. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave na području
Virovitičko-podravske županije

I

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području Virovitičko-
podravske županije.

II

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

Klasa: 041-01/15-01/01

Ur.broj: 2189/01-07/3-16-10

Virovitica, 14. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA 

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

Na temelju članka 24. Zakona o muzejima
(„Narodne novine“, broj 110/15) i članka 39. Statuta
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik Grada
Virovitice dana 22. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju članova upravnog vijeća

Gradskog muzeja Virovitica

I.

Za članove Upravnog vijeća Gradskog muzeja
Virovitica od strane osnivača imenuju se:

- Robert Cenger
- Lahorka Weiss
- Margareta Ptiček

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. Ove
Odluke traje četiri godine, a teče od dana
konstituiranja Upravnog vijeća.

III.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku
Grada Virovitice».

KLASA: 612-05/16-01/01

URBROJ: 2189/01-04/1-16-2

Virovitica, 22. ožujka 2016.

GRADONAČELNIK

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

Na temelju članka 5. Odluke o uređenju prometa
na području Grada Virovitice (Službeni vjesnik
Grada Virovitice, broj 9/10) i članka 39. Statuta
Grada Virovitice – pročišćeni tekst  (Službeni
vjesnik Grada Virovitice, broj 7/14), Gradonačelnik
Grada Virovitice,  dana 18. veljače . godine, don si 

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana

Stručnog povjerenstva za uređenje prometa
na području Grada Virovitice 

I

Željko Tomljanović razrješuje se dužnosti člana
Stručnog povjerenstva za uređenje prometa na
području Grada Virovitice. 

II

Na dužnost člana Stručnog povjerenstva za
uređenje prometa na području Grada Virovitice
imenuje se Bruno Perkec.

KLASA: 022-01/09-01/07

Urbroj: 2189/01-03/4-16-11

U Virovitici, 18. veljače 2016. godine

GRADONAČELNIK

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