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Na temelju članka 44. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice broj  7/14),
Gradsko vijeće Grada Virovitice dana 29. ožujka
2017. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnog

projekta izgradnje Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i

trodijelne školske sportske dvorane

I.

Grad Virovitica, u svojstvu investitora, prihvaća
sufinanciranje kapitalnog projekta izgradnje Centra
za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i
trodijelne školske sportske dvorane prema
konačnom prijedlogu Sporazuma o sufinanciranju
kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne
školske sportske dvorane.

Izgradnju kapitalnog projekta iz prethodnog
stavka u razdoblju od 2017. do 2019. godine
sufinanciraju: Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Ministarstvo demografije, mladih i socijalne politike
i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije.

II.

Grad Virovitica osigurat će sufinanciranje
kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne
školske sportske dvorane  u ukupnom iznosu od
9.563.250,00 kuna na način da će se u Proračunu
Grada Virovitice za 2018.godinu osigurati iznos od
4.781.625,00 kuna, a za 2019. godinu iznos od
4.781.625,00 kuna. 

Sastavni dio ove Odluke je Obrazac standardne
metodologije za procjenu fiskalnog učinka.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice za
potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju kapitalnog
projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske
dvorane.

IV.

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

KLASA:402-07/17-01/08
URBROJ:2189/01-02/01-17-3
Virovitica, 29. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14), a u svezi odredbi Pravilnika o
provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 30. sjednici
održanoj 29. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

na području Grada Virovitice za projekt
„Rekonstrukcija rekreacijske zone na

Virovitičkim jezerima“

I.

Daje se suglasnost na provedbu ulaganja na
području Grada Virovitice za projekt
„Rekonstrukcija rekreacijske zone na Virovitičkim
jezerima“.

II.

Ulaganje iz članka I. ove Odluke prijavit će se na
natječaj Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07,
Podmjera 7.4, Tip operacije 7.4.1. Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu.

III.

Sastavni dio ove Odluke je ispunjeni obvezni
obrazac Opis projekta „Rekonstrukcija rekreacijske
zone na Virovitičkim jezerima“.

IV.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.

KLASA: 404-01/17-01/01
URBROJ: 2189/01-08/1-17-2
Virovitica, 29. ožujka 2017. godine

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), a u svezi odredbi Pravilnika o
provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
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Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 30. sjednici
održanoj 29. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

na području Grada Virovitice za projekt
„Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića

- Sveti Đurađ“

I.

Daje se suglasnost na provedbu ulaganja na
području Grada Virovitice za projekt Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica „Izgradnja i opremanje dječjeg
vrtića - Sveti Đurađ“.

II.

Ulaganje iz članka I. ove Odluke prijavit će se na
natječaj Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07,
Podmjera 7.4, Tip operacije 7.4.1. Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu.

III.

Sastavni dio ove Odluke je ispunjeni obvezni
obrazac Opis projekta „Izgradnja i opremanje
dječjeg vrtića - Sveti Đurađ“.

IV.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.

KLASA: 404-01/17-01/02
URBROJ: 2189/01-08/1-17-2
Virovitica, 29. ožujka 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE    

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

Na temelju članka 38., 39. i članka 40. Zakona o
ustanovama (Narodne novine br.: 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 27. stavka 2. i stavka 5. te
članka 28. Zakona o muzejima (Narodne novine br.:
110/15), članka 25. stavka 1. alineje 16. Statuta
Gradskog muzeja Virovitica i članka 39. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik
Grada Virovitice dana 27. veljače 2017. godine,
donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja

Virovitica

I.

Za ravnateljicu Gradskog muzeja Virovitica
imenuje se Mihaela Kulej, prof., na vrijeme od 4
godine. 

II

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

KLASA: 612-05/17-01/02
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 27. veljače 2017.

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

Na temelju članka  4. stavak 3. Tržnog reda
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice „ broj:15/09. i
9/11.) i članka 39. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) gradonačelnik Grada
Virovitice dana, 15. ožujka 2017.g., donosi sljedeću 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Cjenika usluga na Gradskoj tržnici

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Cjenika usluga na Gradskoj tržnici Ur.broj: T-
336/17.

Članak 2.

Cjenik usluga na Gradskoj tržnici sastavni je dio
ove Odluke.

Članak 3.

Cjenik usluga na Gradskoj tržnici objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 330-01/17-01/01
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-17-2
Virovitica, 15. ožujka 2017.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (Narodne novine Republike Hrvatske
br. 82/2015) i članka 6. Stavka 1. Pravilnika o
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera civilne zaštite (NN 37/16) i članka
39. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
gradonačelnik  Grada Virovitice dana 15. ožujka
2017. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne

zaštite Grada Virovitice i  imenovanju
načelnika, zamjenika načelnika i članova 
Stožera civilne zaštite Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite
Grada Virovitice i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada
Virovitice («Službeni vjesnik» Grada Virovitice br.
5/16.), u članku 3. točka 9. mijenja se i glasi:

„9. Goran Mičić - Hrvatska gorska služba
spašavanja – član“ 

Članak 2.

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

KLASA: 810-01/16-01/03
UR. BROJ:2189/01-10/3-17-11
Virovitica, 15. ožujka 2017.

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

Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu
(Narodne novine, br. 139/04- pročišćeni tekst, 38/09,
80/10) i članka 39. Statuta Grada Virovitice -
pročišćeni tekst (Službeni vjesnik Grada Virovitice,
br.7/14 ) Gradonačelnik Grada Virovitice  15. ožujka
2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika

postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Virovitica

I.

Potvrđuje se imenovanje Miroslava Čubrla iz
Virovitice, Zlatnog polja 38, za zapovjednika
postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Virovitica.

II.

Ova Zaključak objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa: 080-03/17-01/02

Urbroj: 2189/01-08/1-17-3

Virovitica, 15. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK

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

Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu
(Narodne novine, br. 139/04- pročišćeni tekst, 38/09,
80/10) i članka 39. Statuta Grada Virovitice -
pročišćeni tekst (Službeni vjesnik Grada Virovitice,
br.7/14 ) Gradonačelnik Grada Virovitice  21. ožujka
2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o potvrđivanju imenovanja

zapovjednika postrojbe
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korija

I.

Potvrđuje se imenovanje Siniše Filipovića iz
Korije za zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Korija.

II.

Ova Zaključak objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.

Klasa: 080-03/17-01/03

Urbroj: 2189/01-08/1-17-3

Virovitica, 21. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK

Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.
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Na temelju članka 7. stavak 5. Pravilnika o
vrstama  i načinu provođenja vježbi operativnih
snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine 49/16)
i članka 39. Statuta Grada Virovitice  („Službeni
vjesnik“ grada Virovitice br. 5/09) gradonačelnik
grada Virovitice dana  21. ožujka 2017. godine
donosi gradonačelnik Grada Virovitice donosi

ODLUKU
o pripremi i provođenju vježbe operativnih

snaga sustava civilne zaštite Grada Virovitice 

I

Ovom se Odlukom utvrđuje priprema i
provođenje vježbe operativnih snaga sustava civilne
zaštite Grada Virovitice. 

II

Tema vježbe: uvježbavanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite za djelovanje u situacijama
nekontroliranog ispuštanja tehničkih plinova.

Vježba će se provoditi pod radnim nazivom
„Akcident na Gradskom bazenu, Virovitica 2017.“

Vrijeme održavanja vježbe je  04.05.2017.
Trajanje vježbe je 2 sata.
Mjesto izvođenje vježbe:

- Gradski bazen Virovitica – Trg bana Josipa
Jelačića

- Grad Virovitica – Trg kralja Zvonimira 1
- Upravna zgrada  tvrtke Flora VTC d.o.o –

Vukovarska cesta 5
- Upravna zgrada  tvrtke Virkom d.o.o – Kralja

Petra Krešimira IV 30
- Informativni centar Virovitica – Ferde Rusana 1
- Sklonište – Trg kralja Zvonimira 6

III

Cilj vježbe je:
- postizanje novih sposobnosti te poticanje

izgradnje integriranog sustava zapovijedanja u
akcijama zaštite i spašavanja;

- provjera procedura i planova postupanja:
- provjera koordinacije pojedinih sudionika zaštite

i spašavanja;
- uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti

operativnih, prvenstveno gotovih snaga zaštite i
spašavanja;

- provjera samodostatnosti glede logistike u
specifičnim uvjetima; 

- provjera specijalističke opreme gotovih

operativnih snaga i e provjera osposobljenosti za
rukovanjem specijalističkom opremom;

- podizanje razine informiranosti stanovništva o
aktivnostima subjekata zaštite i spašavanja.

IV

Za potrebe pripreme vježbe formira se
Upravljačka ekipu u slijedećem sastavu: 

Sanja Kirin, voditelj  
Sonja Glibo, član ispred ovlaštenika tvrtke IN

Konzalting d.o.o.

Upravljačka skupina ima slijedeće zadaće:
- izraditi  Elaborat vježbe; 
- pripremiti vježbu, koordinirati aktivnosti,

organizirati sastanak s predstavnicima vježbovne
skupine;

- usuglasiti sadržaja Elaborata vježbe sa svim
sudionicima, unijeti eventualno nastale
promjene;

- proslijediti Elaborat nositelju vježbe na
odobravanje

V

Za potrebe provođenje vježbe formira se
Vježbovna skupina u slijedećem sastavu:
- Marijo Klement, pročelnik Upravnog odjela za

komunalne poslove, prostorno uređenje i
graditeljstvo - voditelj;

- Zlatko Barčan, načelnik PU Virovitica - član
- Željko Iharoš, direktor tvrtke Flora VTC d.o.o -

član;
- Damir Marenić, direktor tvrtke Virkom d.o.o.-

član;
- Drago Dvojak, zamjenik zapovjednika JVP

Virovitica - član.

VI

Za pripremu i provedbu vježbe formiraju se
dodatna organizacijska tijela kako slijedi:
• Ekipa za sigurnost, u sastavu dva policijska

službenika koja će prema rasporedu odrediti
načelnik PP Virovitica

• Ekipa za pripremu vježbovnih lokacija, u sastavu: 
1. Drago Dvojak – vatrogasac, voditelj
2. Livio Lauš – vatrogasac, član

• Osoba za protokol i komunikaciju s medijima:
1. Robert Cenger
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• Ekipa za kontrolu i analizu, u sastavu:
1. Ivan Nožina, voditelj ekipe ispred  ovlaštenika tvrtke IN Konzalting d.o.o.
2. Josip Job, član ispred DUZS
3. Dražen Rengel, član ispred DUZS
4. Anto Tutić, član ispred JVP
5. Alen Bjelica, pročelnik upravnog odjela za  društvene djelatnosti

VII

Za pripremu vježbe osiguravaju se financijska sredstva iz gradskog proračuna. 
Financijska sredstva za provedbu vježbe redovnih operativnih snaga osigurana su kroz

redovno funkcioniranje istih.

VIII

Nakon završetka vježbe, na lokaciji vježbe, provodi se inicijalna analiza vježbe kojom
rukovodi voditelj ekipe  za analizu, te na njoj sudjeluju voditelji timova upravljačke i vježbovne
skupine.

Završna analiza vježbe sa svim sudionicima vježbe, u organizaciji ekipe za kontrolu i analizu,
provodi se u roku od 30 dana po završetku vježbe u kojem ekipa za analizu mora pripremiti
završni nacrt izvješća o vježbi. Konačno izvješće o provedbi vježbe dostavlja se u elektroničkom
obliku svim sudionicima vježbe u roku od 45 dana po završetku vježbe.

IX

Odluka se dostavlja svim sudionicima, najmanje 30 dana prije utvrđenog datuma održavanja
vježbe.

X

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se u službenom glasilu Grada
Virovitice.

KLASA:810-01/17-01/05
URBROJ: 2189/01-10/3-17-2

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

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 7/14) i članka 13. Odluke o utvrđivanju kriterija za odabir i financiranje programa
i projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz Proračuna Grada
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 5/15), Gradonačelnik Grada Virovitice donosi sljedeće 

RJEŠENJE
o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2017.

Udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu

I.

Sredstva namijenjena radu udruga raspoređuju se kako slijedi:
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II.

Odobrena sredstva za provedbu nominiranih projekata bit će isplaćena na transakcijski račun
udruge sukladno potrebama, a isključivo nakon ispunjenih kriterija kako slijedi:

a) Udruge koje nisu donijele potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i
uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje,
obavezne su isto donijeti na potpisivanje ugovora ili u suprotnom neće moći potpisati Ugovor.

b) nakon potpisivanja Ugovora između udruge i Grada Virovitice, na adresi: Trg kralja
Zvonimira 1, u roku od osam (8) dana od primitka obavijesti,

c) sredstva će biti isplaćena uz uvjet da su ispunjene sve financijske obveze prema Gradu
Virovitici prema evidenciji Službe za financije Grada Virovitice,

d) sredstva će se isplaćivati sukladno priljevu sredstava prema izvoru financiranja u Proračunu
Grada Virovitice za 2017.

III.

Provedbu ovoga Rješenja izvršit će Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji sa
Službom za financije Grada Virovitice.

IV.

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

KLASA: 402-08/17-01/04
URBROJ: 2189/01-04/1-17-85
Virovitica, 29. ožujka 2017.

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

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

KLASA:810-01/16-01/07
UR.BROJ:2189/01-10/3-17-5
Virovitica, 29. ožujka 2017. g.

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

Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprav13/17), točke V.
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini («Narodne novine»
br.14/17) i članka 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst («Službeni vjesnik» Grada
Virovitice br.7/14.), Gradonačelnik  dana 30. ožujka 2017. godine, donosi

O D L U K U
O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 
2017. GODINU

Na temelju članka 34. Stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15), članka 21
stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite (NN 69/16)  i članka 39. Statuta Grada Virovitice  („Službeni vjesnik“ grada Virovitice br.
5/09) gradonačelnik  grada Virovitice dana  29. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKA
o Izmjeni Odluke 

o imenovanju povjerenika civilne zaštite grada Virovitice 
i njihovih zamjenika

I

U Odluci o imenovanju povjerenika civilne zaštite grada Virovitice i njihovih zamjenika,
(«Službeni vjesnik» Grada Virovitice br. 8/16.), u članku 1. u tablici pod Mjesnim odborom
Čemernica, mijenja se zamjenik povjerenika i glasi:
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Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
način financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2017. godinu na području
Grada Virovitice.

Članak 2.

Ukupna sredstva za decentralizirane funkcije
osnovnog školstva Grada Virovitice za 2017. godinu
sukladno Uredbi o načinu izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine» Republike Hrvatske br.13/17.)
utvrđena su u iznosu od 4.720.033,00 kn.

Ukupna sredstva iz st. 1. ovog članka
raspoređena su sukladno Odluci o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva za  2017. godinu
kako slijedi:

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

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

rashodi 3.640.729,00 kn

2. Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatnog 
ulaganja u nefinancijsku 
imovinu 750.867,00 kn

3. Rashodi za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 328.437,00 kn

--------------------------------------------------------------
U K U P N O                                               4.720.033,00 kn

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

Članak 3.

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

1. prijevoz učenika, rashode za energente i
zdravstvene preglede zaposlenika osnovnih škola

u ukupnom iznosu od 2.637.900,00 kn, ostale
nespomenute rashode poslovanja u iznosu
21.000,00 kn, ili ukupno: 2.658.900,00 kn
(tablica 2.)

2 - ostale materijalne i financijske rashode 
osnovnih škola prema kriterijima broj           
učenika i prosječne godišnje cijene po 
učeniku u iznosu od 450,50 kn što za 1.559 
učenika OŠ V. Nazor i OŠ I.B. Mažuranić 
iznosi  702.359,00 kn

- ostale materijalne i financijske rashode 
osnovnih škola na način da se zadovolje 
potrebe Osnovne škole Virovitica u iznosu 
od 150.470,00 kn i  Glazbene  škole Jan 
Vlašimsky u iznosu od 129.000,00 kn.
ili ukupno za ostale materijalne i financijske 
rashode 981.829,00 kn (tablica 1).

Tablice 1 i 2 sastavni su dio  ove  Odluke.

Članak 4.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnog ulaganja u nefinancijsku
imovinu u iznosu od 750.867,00 kn i rashodi za
materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola za 2017. godinu utvrđeni
u ukupnom iznosu od 328.437,00 kn , raspoređuju se
osnovnim školama Planom rashoda.

Članak 5.

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

Članak 6. 

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

KLASA: 602-02/17-01/03
URBROJ: 2189/01-04/3-17-4
Virovitica,  30. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.
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tablica 1

tablica 2
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Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u  2017. godini
(«Narodne novine» br.14/17) i članka 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14),  Gradonačelnik dana 30. ožujka 2017. godine, donosi

PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG

ODRŽAVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U 2017. GODINI

I.

Ukupna sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola u 2017. godini iznose: 328.437,00 kn i rasporedit će se na:

1. tekuće održavanje 120.000,00 kn
a) hitne intervencije 84.000,00 kn
b) bojanje šk. prostora                      36.000,00 kn

2. investicijsko održavanje 208.437,00 kn
Ukupno: 328.437,00 kn

II.

Sredstva za tekuće održavanje u planiranom iznosu od 121.000,00 kn rasporedit će se
školama:
-  po kriteriju 700,00 kn po razrednom odjelu za tekuće održavanje koje se odnosi na popravak

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

- po kriteriju 300,00 kn po razrednom odjelu za ličenje školskog prostora.
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Sredstva za hitne intervencije doznačavat će se školama na temelju nastanka stvarnog izdatka
u okviru planiranog iznosa za 2017. godinu, dok će sredstva za ličenje školskog prostora biti na
raspolaganju tijekom nenastavnih dana tekuće školske godine.

III.

Sredstva za investicijsko održavanje u planiranom iznosu od 208.437,00 kn utrošit će se za:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv škole Namjena Iznos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. OŠ Ivane Brlić Mažuranić                       uređenje sanitarnih čvorova u PŠ Rez.

Krčevine i popravak sjenila u dvorani  48.437,00

2. Centar za odgoj, obraz. i                           uređenje senzorne sobe za učenike s
rehabilitaciju autizmom                                                 40.000,00                     

3.  OŠ Vladimir Nazor        uređenje i sanacija sanitarija, sportskih 
terena, kuhinje, ventilacije i grijanja                      120.000,00                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno: 208.437,00

IV.

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

KLASA: 602-02/17-01/03
URBROJ: 2189/01-04/3-17-6
Virovitica,  30. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.
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Na temelju  točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini (Narodne novine br. 14/17.) te članka
39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradonačelnik dana 30. ožujka 2017. godine, donosi

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

nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2017. godinu

I.

Ovim Planom se utvrđuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Virovitice za  2017. godinu,
temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva za 2017. godinu (Narodne novine, br.14/17).

II.

Prema navedenoj Odluci ukupna bilancirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Viroviticu iznose 750.867,00 kuna.

III.

U 2017. godini planiraju se sljedeći rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Virovitice:

IV.

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

V.

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

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

VI.

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

KLASA: 602-02/17-01/03
URBROJ: 2189/01-04/3-17-5
Virovitica, 30. ožujka 2017. GRADONAČELNIK

Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.
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Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o
umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br.:
130/11.) i članka 39. Statuta Grada Virovitice -
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 7/14) Gradonačelnik Grada
Virovitice dana 30. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu

participacije i cijeni obrazovanja za školsku
godinu 2017./2018.

I.

Daje se suglasnost na Odluku o iznosu
participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu

2017./2018., Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica (KLASA: 003-05/17-01/02, URBROJ:
2189-32-04-17-1).

II.

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

KLASA: 602-01/17-01/11
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 30. ožujka 2017.

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

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


