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1. Odluka o utvrđivanju kriterija za odabir i
financiranje programa i projekata udruga
od interesa za Grad Viroviticu i
njihovom financiranju iz Proračuna
Grada

2. Odluka o izradi izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana
Virovitice

3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Poslovna
zona Zapad 2

4. Odluka o davanju suglasnosti
trgovačkom društvu Flora VTC d.o.o 

5. Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb
Grada Virovitice“ za životno djelo

6. Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada
Virovitice

7. Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada
Virovitice

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

9. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Virovitice za 2015.
godinu

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

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

12.Izmjene Programa utroška sredstva
šumskog doprinosa za 2015. godinu

13.Izmjene i dopuna Programa gradnje
građevina za gospodarenje komunalnim
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14.Rješenje o razrješenju članova
Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica

15.Rješenje o imenovanju članova
Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica

16.Rješenje o razrješenju članova
Povjerenstva za raspolaganje
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nekretninama

18.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća Flore VTC d.o.o. Virovitica za
2014. godinu

19.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća Centra za socijalnu skrb
Virovitica za 2014. godinu

20.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Informativnog centra
Virovitica d.o.o. za 2014. godinu 

21.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Poslovnog parka
Virovitica d.o.o. za 2014. godinu 

22.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
gospodarstvu grada Virovitice za 2014.
godinu

23.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
provođenju mjera Socijalne karte Grada
Virovitice u 2014.g.2014. godinu

GRADONAČELNIK

1. Rješenje o razrješenju članova Komisije
za provedbu nadmetanja za zakup
zemljišta za postavu montažnih
građevina

2. Rješenje o imenovanju članova
Komisije za provedbu nadmetanja za
zakup zemljišta za postavu montažnih
građevina

3. Rješenje o razrješenju članova
Povjerenstva za provedbu prikupljanja
pisanih ponuda i provedbu javnog
natječaja za komunalne djelatnosti koje
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Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o
udrugama (Narodne novine br.: 74/14), članka 10.
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge
(Narodne novine br.: 26/15) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17.
lipnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA

ODABIR I FINANCIRANJE PROGRAMA I
PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA

GRAD VIROVITICU I NJIHOVOM
FINANCIRANJU IZ PRORAČUNA

GRADA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za odabir i
financiranje projekata udruga od interesa za Grad
Viroviticu i za ostvarivanje prava na potporu iz
proračuna Grada te način i postupak dodjele tih
sredstava.

Članak 2.

Udrugama od interesa za Grad smatraju se udruge
koje svoj rad temelje na ispunjavanju javnih potreba
na području Grada Virovitice prema načelima
djelovanja za opće dobro te ispunjavaju sljedeće
kriterije:
- da im je područje djelovanja te provedbe projekta

na području Grada Virovitice,
- da provode projekte kojima se zadovoljavaju

javne potrebe od interesa za Grad Viroviticu,
- da provode projekte koji doprinose razvitku i

općem napretku Grada Virovitice, te promiču
njegov položaj i ugled, te da djeluju na jednom ili
više od sljedećih područja: 

- Socijalne skrbi/pomoći

- Zdravstvene skrbi/pomoći
- Zaštite i unapređenja prava branitelja,

Domovinskog rata i njihovih obitelji
- Zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja
- Demokratizacije i razvoja civilnog društva
- Zaštite ljudskih i manjinskih prava i

ravnopravnost spolova
- Izdavaštva
- Kulture i kulturno-prosvjetne baštine
- Stvaralaštva i kulture djece i mladih
- Međunarodne suradnje
- Društvenog/socijalnog poduzetništva i socijalnog

zapošljavanja 
- Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja;

ovisnosti, nasilja
- Prevencije obiteljskog nasilja i zaštite žrtava

nasilja
- Izvaninstitucionalnog obrazovanja i inovacija u

obrazovanju.

Članak 3.

U proračunu Grada Virovitice osiguravaju se
sredstva za provedbu projekata udruga čija je
djelatnost od interesa za Grad.

Gradonačelnik će na prijedlog Upravnog odjela
za društvene djelatnosti u roku od 30 dana od
donošenja Proračuna za sljedeću godinu donijeti
plan raspisivanja javnih natječaja za proračunsku
godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke dodjeljuju se
temeljem Javnog natječaja kojeg raspisuje Upravni
odjel za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

Javni natječaj sadržava kriterije, uvjete i rokove
prijavljivanja, upute o tome gdje se mogu dobiti
dodatne informacije i obrasci za prijavu projekata, te
rok i mjesto objave rezultata natječaja.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom
dokumentacijom objavljuju se na mrežnim
stranicama Grada Virovitice i mrežnim stranicama
Ureda za udruge Vlade  Republike Hrvatske, a

se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Gradu Virovitici

4. Rješenje o imenovanju članova
Povjerenstva za provedbu prikupljanja
pisanih ponuda i provedbu javnog

natječaja za komunalne djelatnosti koje
se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Gradu Virovitici
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obavijest o   objavljenom natječaju može se objaviti i
u tiskovinama, na  društvenim mrežama i slanjem
elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.

Članak 5.

Grad Virovitica financirat će rad udruga
navedenih ovom Odlukom kroz: 
• Programske ili institucionalne potpore – potpore

za redovni rad udruga proračunskih sredstava
Grada Virovitice kojima se osigurava trajnost i
stabilnost rada onih udruga građana koje su od
posebnog značaja za Grad Viroviticu, a što su
udruge prijavile na godišnji natječaj; 

• Projektne potpore – za projekte koje udruge
predlože na godišnji natječaj; 

• Jednokratne potpore – za projekte za koje udruge
traže sredstva tijekom godine;

• Partnerske potpore – potpore za projekte koje
udruge provode u partnerstvu s Gradom
Viroviticom ili drugim partnerima na razini
lokalne i/ili regionalne samouprave ili
nacionalnoj razini; 

• Potpore za sufinanciranje projekata financiranih
iz drugih izvora – potpore za sufinanciranje
projekata koje udruge realiziraju sredstvima
drugih donatora (ministarstva, fondovi EU, druge
domaći i strani donatori).

Članak 6.

Grad Virovitica će pri financiranju programa i
projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja
i provedbe financiranja, odnosno praćenja i
vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane
Uredbom Ureda za udruge Vlade Republike
Hrvatske.

Članak 7.

Grad Virovitica dodjeljivat će sredstva za
financiranje programa i projekata udrugama,
potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu:
Korisnici) uz uvjet da:
• su upisani u odgovarajući Registar;
• su registrirani kao udruge čija temeljna svrha nije

stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ),
• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje

djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve
koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno
sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna
Grada Virovitice i drugih javnih izvora;

• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje
poreza te drugih davanja prema državnom
proračunu i proračunu Grada Virovitice;

• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za
zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi
kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za
prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;

• te uredno predaju sva izvješća Gradu Virovitici i
drugim institucijama.

Članak 8.

Financijska sredstva proračuna Grada Virovitice
dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno
izravno, samo u iznimnim slučajevima: 
• kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja

financijskih sredstava da u suradnji s udrugama
žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće
provesti standardnu natječajnu proceduru i
problem je moguće riješiti samo izravnom
dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili
skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u
području djelovanja i/ili zemljopisnog područja
za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je
udruga jedina organizacija operativno sposobna
za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom
području na kojem se financirane aktivnosti
provode,

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi
kojoj su zakonom, drugim propisom  ili aktom
dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ,
Vatrogasna zajednica i dr.),

• kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem
radu sudjeluju predstavnici nadležnog Upravnog
odjela Grada Virovitice, jednokratno dodjeljuju
financijska sredstva do 5.000,00 kuna za
aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle
biti planirane u godišnjem planu udruge, a
ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi
najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu
za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 9.

Prijava za financijsku potporu iz Proračuna
Grada podnosi se na propisanim obrascima.

Prijava mora sadržavati:
• podatke o udruzi,
• osnovne podatke o projektu,
• opis projekta,
• proračun projekta.



SLUŽBENI VJESNIK br. 5 18. lipnja 2015.Strana 4

Članak 10.

Provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i
ocjenjivanje prijavljenih projekata provodi
Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata udruga za
financijsku potporu iz Proračuna Grada (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) koje osniva i imenuje
Gradonačelnik Grada Virovitice. Povjerenstvo čini
predsjednik i četiri člana, a članovi povjerenstva ne
smiju biti u sukobu interesa o čemu potpisuju Izjavu
o nepristranosti i povjerljivosti.

Članak 11.

Povjerenstvo vrednuje prijedloge projekata
prema sljedećim kriterijima:
• prijašnje djelovanje (organizacijska sposobnost i

kompetentnost) prijavljene
udruge/organizacijskog oblika udruge u lokalnoj
zajednici,

• društvena opravdanost i svrhovitost projekta
(potreba okruženja za provođenjem projekta),

• učinkovitost projekta u odnosu na traženi iznos
financijske potpore,

• projekt se provodi u partnerstvu te su odabrani
partneri relevantni i doprinijet  će svojim
iskustvom i kapacitetima u provedbi prijavljenog
projekta,

• aktivnosti udruge u članstvu mreža/ asocijacija s
drugim nevladinim organizacijama,

• uključivanje volontera lokalne zajednice u
provedbi predloženog projekta.

Članak 12.

Povjerenstvo se obvezuje izvršiti ocjenjivanje
projekata udruga i utvrditi prijedlog raspodjele
financijskih sredstava udrugama čiji su projekti od
interesa za Grad Viroviticu te ga uputiti
Gradonačelniku Grada Virovitice na razmatranje i
usvajanje. 

Članak 13.

Temeljem prijedloga raspodjele sredstava iz
članka 12. ove Odluke, Gradonačelnik Grada
Virovitice donosi Rješenje o odobravanju
financijske potpore iz proračuna Grada Virovitice
udrugama čiji su projekti od interesa za Grad
Viroviticu.

Članak 14.

Zabranjuje se udrugama korištenje sredstava
potpore koje su dobile iz Proračuna Grada, za

financiranje prava koja članovi udruge ostvaruju po
posebnim propisima.

Korištenje sredstava potpore na način utvrđen
stavkom 1. ovog članka ocjenjuje Povjerenstvo iz
članka 10. ove Odluke.

Članak 15.

Praćenje provedbe odobrenih projekata i nadzor
nad trošenjem sredstava provodi Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Virovitice.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje
projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i
njihovom financiranju iz Proračuna Grada
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 2/09, 4/09 i
2/10).

Članak 17.

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

KLASA: 402-08/15-01/10
URBROJ: 2189/01-04/2-15-2
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka  86. st. 3 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj 17. lipnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o izradi  izmjena i dopuna

Generalnog urbanističkog plana Virovitice

I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i
donošenja izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“, br. 14/05, 14/07, 1/15), dalje u
tekstu: ID GUP.
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II Pravna osnova za izradu i donošenje 

Članak 2.

Pravnu osnovu za izradu i donošenje ID GUP-a
predstavlja odredba  članka 198. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“, br.
153/13.) i Prostorni plan uređenja Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 14/05.i
12/14.), kao plan šireg područja. 

Sukladno pisanoj obavijesti Ministarstva zaštite
okoliša i prirode, KLASA: 351-02/14-04/16, Urbroj:
517-06-2-1-2-14-2 od 06. veljače 2014. godine,
obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške
procjene za strategije, planove i programe jedinica
lokalne samouprave, uključujući njihove izmjene i
dopune, osim velikih gradova, obvezna je od dana
stupanja na snagu Uredbe iz članka 64. Zakona o
zaštiti okoliša kojom će se pobliže urediti postupak
provedbe ocjene o potrebi strateške procjene za
dokumente jedinica lokalne samouprave. 

Konstatira se da na dan donošenja ove Odluke o
izradi ID GUP-a Uredba iz članka 64. Zakona o
zaštiti okoliša nije donesena, niti je stupila na snagu.

Grad Virovitica sukladno članku 19.a Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)  ne spada u
kategoriju velikih gradova na koje se poziva citirano
Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša.  

Slijedom navedenog donošenju ove Odluke nije
prethodilo mišljenje sukladno posebnim zakonima
kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode iz čl. 86.
st. 3. Zakona o prostornom uređenju.   

Postupak izrade i donošenja ID GUP-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.

Od stupanja na snagu posljednjih izmjena i
dopuna GUP-a nastale su nove okolnosti koje
zahtijevaju  međusobno usklađivanje započetih

postupaka izrade i donošenja urbanističkih planova u
obuhvatu GUP-a, a koji se odnose na poboljšanje
lokacijskih uvjeta pogodnih za razvoj gospodarske
klime na području Grada,    koje promjene su od
interesa za Grad Viroviticu, odnosno koje su bitne za
njezin daljnji razvoj i realizaciju planiranih zahvata u
prostoru prvenstveno u gospodarskom smislu.

IV Obuhvat ID GUP-a

Članak 4.

Obuhvat izmjena i dopuna GUP-a je ciljani i
odnosi se na njegova područja planirana za
donošenje urbanističkih planova uređenja, te
eventualno, ukoliko se za tim pokaže potreba i na
izmjene lokacijskih uvjeta manjeg razmjera u
ostatku plana.  

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu GUP-a

Članak 5.

GUP obuhvaća područje Grada Virovitice koje je
utvrđeno člankom 13. Zakona o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,
odnosno u njegov obuhvat ulazi građevinsko
područje naselja Virovitice i građevinsko područje
prigradskog naselja Milanovac.

Površina obuhvata GUP-a iznosi 2042,10 ha. 
Provedba trenutno važećeg GUP-a se vrši na dva

načina: neposrednom provedbom plana, te izradom
planova užih područja, poput UPU-a zbog kojih se
isti i mijenja. Neposredna provedba plana se
primjenjuje za pretežito izgrađene dijelove
građevinskog područja i to kroz izdavanja akata za
građenje na temelju lokacijskih uvjeta definiranih u
njegovim provedbenim odredbama. 

Posljednjim izmjenama i dopunama GUP-a
revidirane su smjernice za izradu planova užih
područja čija je izrada i donošenje njime određena, te
su pobrojani svih UPU-i koji se imaju donijeti za
pojedina područja u obuhvatu GUP-a.  

VI Ciljevi i programska polazišta 

Članak 6.

Predmetnim postupkom izrade i donošenja 3. ID
GUP-a planiraju se u konačnici promijeniti zadani
parametri, odnosno smjernice za obveznu izradu
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planova užeg područja i to po pitanju: namjene,
uvjeta gradnje, prometa i zelenila, uz uvažavanje
pravila struke iz područja prostornog uređenja.    

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

Članak 7.

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

VIII Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

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

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

Članak 9.

U izradi ID GUP-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: 

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

- Grad Virovitica, Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj,

- Virovitičko-podravska županija, Zavod za
prostorno uređenje,

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava
za materijalne resurse, Služba za nekretnine,

graditeljstvo i zaštitu okoliša,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne

baštine, Konzervatorski odjel u Požegi,
- Hrvatske ceste Zagreb, Tehnička ispostava

Bjelovar, 
- Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva

Drave i Dunava, Osijek,
- MUP, PU Virovitičko-podravska, Odjel

zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat
unutarnjih poslova,

- HEP – OPS, Zagreb,
- HEP-ODS, DP Elektra Virovitica,
- HAKOM,
- Hrvatske željeznice, Odjel projektiranja i razvoja,
- Virkom d.o.o. Virovitica,
-    PLIN VTC d.o.o., Virovitica

X Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza 

Članak 10.

Planirani rok za izradu ID GUP-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 i javnim
izlaganjem – 15 dana;

- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 15
dana od isteka roka za davanje pisanih prijedloga
i primjedbi tijekom javne rasprave;

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana- 30 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 – 5 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;
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- pročišćeni tekst provedbenih odredbi – 30 dana
od dana stupanja na snagu odluke o izmjeni i
dopuni prostornog plana.

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

XI Izvori financiranja izrade GUP-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 ID GUP-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: 350-02/15-01/14
Urbroj: 2189/01-11/3-15-1
Virovitica,  17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13), članka 30.  Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“, broj 7/14) i Odluke o izradi izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja „Poslovna
zona  Zapad 2“ (Službeni vjesnik Grada Virovitice,
broj 02/15) Gradsko vijeće Grada Virovitice, na 18.
sjednici, održanoj dana17. lipnja 2015. godine
donijelo je

O D L U K U
o donošenju izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja

„Poslovna zona Zapad 2“ 

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Zapad
2“ („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj 9/10; u
daljnjem tekstu: Plan).   

Članak 2.

Elaborat izmjena dopuna Plana izradio je
Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o., Ulica braće
Domany 4, Zagreb.

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke
sadržane su u elaboratu koji se sastoji od jedne knjige
i sadrži kartografske prikaze kako slijedi:

II. GRAFIČKI DIO PLANA

Redni Broj KARTOGRAFSKI
broj prikaza PRIKAZI: Mjerilo

1. 1. KORIŠTENJE I
NAMJENA 
POVRŠINA 1:2.000

2. 2.A PROMET- ETAPA 1:2.000

3. 2.A1 PROMET- 
PERSPEKTIVA 1:2.000

4. 2.B ELEKTRONIČKE 
KOMUNIKACIJE 1:2.000

5. 2.C PLINOOPSKRBA 1:2.000

6. 2.D ELEKTRO-
ENERGETIKA 1:2.000

7. 2.E VODOOPSKRBA, 
ODVODNJA OTPA-
DNIH VODA I 
UREĐENJE 
VODOTOKA I VODA 1:2.000

8. 3. UVJETI KORIŠTNJA
UREĐENJA  I
ZAŠTITE POVRŠINA   1:2.000
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Članak 4.

U podnaslovu ispred Članka 4. riječ
"PROVOĐENJE", zamjenjuje se riječju
"PROVEDBU". 

Podnaslov pod oznakom "A) ODREDBE
KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI ZA
GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE
IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I
RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA",
mijenja se i glasi:  
"A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI

ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE

IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I

ODOBRENJA ZA GRADNJU".

Članak 5.

U Članku 8., stavku (4), brojke "2,0", se
zamjenjuju brojevima "2,2". 

U istom Članku, stavku (6), na kraju treće alineje
dodaje se tekst koji glasi: 

"zgrade mogu biti visine do 30,0 m, a dimnjaci
mogu biti i viši"."

U istom Članku, stavku (7), brojka "0,5",
zamjenjuje se brojkama "0,7".

Članak 6.

U Članku 9., stavak (3), mijenja se i glasi: 
"(3) Na preventivno zaštićenom području moguće

je vršiti zemljane zahvate na dubini do 30 cm bez
traženja prethodnog odobrenja od strane nadležnog
Konzervatorskog odjela, a za sve zahvate na dubini
većoj od spomenute potrebno je ishoditi prethodno
odobrenje. Za veće građevinske radove, odnosno za
zahvate za koje je sukladno Zakonu, potrebno
odobrenje za gradnju, potrebno je ishoditi posebne
uvjete zaštite kulturnog dobra, te prethodno
odobrenje. Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,
100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14) neophodno je o svakom arheološkom nalazu
uočenom na površini tla ili prilikom zemljanih
radova, bez odlaganja obavijestiti nadležni
Konzervatorski odjel.".

Članak 7.

U Članku 11., stavak (1), mijenja se i glasi: 
"(1) Osim planiranog uređenog križanja moguć

je direktan pristup građevnim česticama sa državne
ceste uz posebne uvjete Hrvatskih cesta.".

U istom Članku, stavku (3), tekst "Zakonu o
javnim cestama (NN 180/04)," se zamjenjuje novim
tekstom koji glasi: 

"Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14.).". 

U istom Članku, stavku (4), riječ "javnim", briše
se.

Članak 8.

U Članku 25., stavku (17), riječ "općinskom", se
zamjenjuje riječju "gradskom". 

Članak 9.

U Članku 30., stavku (1), oznaka zone "III b" se
zamjenjuje oznakom "III".

U istom Članku, stavak (4), mijenja se i glasi:
"(4) Po važećoj Odluci o vodozaštitnom području

izvorišta ''Bikana'' Virovitica, dakle Odluci o zonama
zaštite na području III zone zabranjeno je:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje kemijskih i industrijskih postrojenja

koja koriste onečiščujuće tvari za vode i vodni
okoliš,

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s
dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko
detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom
građevinom (tankvanom),

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih
sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,

- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i
drugih prometnih i manipulativnih površina bez
kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg
pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije
ispuštanja u prirodni prijamnik,

- navodnjavanje radi intenzivne poljoprivredne
proizvodnje sukladno Nacionalnom projektu
navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
(2005) i poglavlju 4.2.1.1. za zaštićena područja,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina
kapaciteta crpljenja preko 11000 nrVgod., osim
onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu
vodoopskrbu i obnovljive izvore energije

- izgradnje bio-plinskih postrojenja s korištenjem
stajskog otpada

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja
odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u
cilju njegovog zatvaranja, građevina za
zbrinjavanje otpada uključujući spalionice
otpada te postrojenja za obradu, oporabu i
zbrinjavanje opasnog otpada,
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Unutar III. zone sanitarne zaštite obvezno je:
1. Uspostaviti evidenciju i nadzor nad aktivnim

bušenim i kopanim zdencima, a zdence koji nisu u
funkciji konzervirati (očistiti) i u koliko se ne
uključuju u monitoring, tada ih konzervirati ili
zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske
vode;

2. Kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje
površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje
voda izvan zone sanitarne zaštite;

3. Pri izgradnji stočnih i peradarskih farmi većih od
75 uvjetnih grla stoke, potrebno je izgraditi
monitoring podzemnih voda koji mora biti
primjeren za praćenje smjera lokalnoga toka i
kakvoće podzemne vode;

4. U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna
gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane
odgovarajućim programom zaštite voda od
onečišćenja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela
dobre poljoprivredne prakse.

Iznimno mogu se dopustiti određeni zahvati u
prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama
sanitarne zaštite:

1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi
kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone
sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat
u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost
(mikrozona) na vodonosnik,

2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih
radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu
dokazati okolnosti iz ovoga članka (dalje u tekstu:
elaboratmikrozoniranja),

3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide
odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u
mikrozoni.

4. izvođenje istražnih i eksploatacijskih
bušotina za korištenje voda dozvoljeno je do 1100
m3/god, dok se izvođenje istražnih i eksploatacijskih
bušotina za korištenje voda od 1100 do 1J 000
m3/god može dopustiti samo ako su u vlasništvu
javnog isporučitelja vodnih usluga (u  daljnjem
tekstu: Javni isporučitelj) ili uz njihovo prethodno
odobrenje i stalni nadzor nad korištenjem, osim onih
vezanih uz obnovljive izvore energije.

5. dopušta se izgradnja centra za gospodarenje
otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno
posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim
uvjetima:
a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim

planskim dokumentima gospodarenja otpadom
usklađenim s planskim dokumentima upravljanja
vodama,

b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone
sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava
izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi
kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra
na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je
rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene
ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela
mineralne i termomineralne vode, te da je na
temelju istih moguće utvrditi i provesti
odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati
najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u
skladu sa standardima propisanim posebnim
propisom o standardu kakvoće voda,

c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili
zaštićena od štetnog djelovanja voda,

d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od
prodora oborinskih voda u građevinu za trajno
odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u
sklopu centra te spriječeno istjecanje iznje u
okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u
vode,

e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani
monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja
voda u priljevnom području vodocrpilišta
(izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja
koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim
vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja
upravlja centrom,

f) da se provodi pojačani monitoring
vodonepropusnosti svih građevina u sustavu
centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite

izvorišta mora dokazati neštetnost zahvata u
prostoru mikrozone (dalje u tekstu: zahvat u
mikrozoni) odnosno neštetnost obavljanja
djelatnosti u mikrozoni u odnosu na ovim
Pravilnikom propisanu svrhu utvrđivanja zone.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite
izvorišta mora dokazati da su geološke značajke i
hidrogeološki odnosi priljevnog područja u
mikrozoni bitno drukčiji od značajki na temelju kojih
je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se
mikrozona nalazi.".

Članak 10.

U Članku 31., stavku (4), oznaka zone "III b" se
zamjenjuje oznakom "III".

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11.

Elaborat Izmjena i dopuna Plana iz članka 3. ove
Odluke izrađen je u sedam (7) izvornika ovjerenih
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pečatom Gradskog vijeća Grada Virovitice i
potpisom predsjednika Gradskog vijeća Virovitice.

Po jedan (1) primjerak izvornika Plana dostavlja
se i čuva u:
- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
- Virovitičko-podravskoj županiji, Upravnom

odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša 

- Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije,

- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.,
te dva (2) primjerka u Gradu Virovitici.

Članak 12.

Dijelovi Plana koji nisu obuhvaćeni i nisu u
suprotnosti s ovim Izmjenama i dopunama Plana
ostaju i dalje na snazi.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
svi kartografski prikazi iz dosadašnjeg elaborata
Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Zapad
2“  (Službeni vjesnik Virovitice, broj 9/10).

Članak 14.

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

KLASA: 350-03/15-01/10
URBROJ: 2189/01-11/3-15-25
Virovitica, 17. .lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 18. sjednici održanoj dana   17. lipnja
2015.  godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu

Flora-vtc d.o.o.

Članak 1.

Trgovačkom društvu Flora-vtc d.o.o. daje se
suglasnost za preuzimanje trgovačkog društva EKO
METAL d.o.o. za zbrinjavanje otpada OIB:

94351046628, registriranoj na adresi Visočane,
Visočane 12.

Članak 2.

Ovlašćuje se Ivica Kirin, kao predstavnik Grada
Virovitice u Skupštini Flore-vtc d.o.o. da potpiše
akte potrebne za preuzimanje Trgovačkog društva iz
članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

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

Klasa: 023-01/15-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/1-15-2
Virovitica, 17. lipnja 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08.,  2/09. i 7/12.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17.
lipnja 2015. godine, donijelo je 

O D L U K U
o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada

Virovitice“ za životno djelo

I

Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“ za životno
djelo  dodjeljuje se posmrtno

Mr. sc. Zvonku Laškarinu

II.

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

KLASA: 061-01/15-01/01
URBROJ: 2189/01-07/3-15-8
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08.,  2/09. i 7/12.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na  18. sjednici održanoj dana 17.
lipnja 2015. godine, donijelo je 

O D L U K U
o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice

I.

Zlatna plaketa Grada Virovitice dodjeljuje se:

1. Dr. Ani Bajer-Feketić – za iznimnu humanost u
radu i doprinos iz područja zdravstva 

2. Brani d.o.o. Virovitica – za izniman doprinos i
postignuća iz područja gospodarstva 

II.

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

KLASA: 061-01/15-01/01
URBROJ: 2189/01-07/3-15-9
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08.,  2/09. i 7/12.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17.
lipnja 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice

I

Zahvalnica Grada Virovitice dodjeljuje se:

1. Vilimu Kopferu – za izniman doprinos u
obrtništvu

2. Ivanu Muheku – za izniman doprinos u razvoju i
promociji lovstva

3. Fra Celestin  Čakarić – za izniman doprinos u
duhovnom i humanitarnom radu

4. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Virovitica –
povodom 140-te obljetnice rada

5. Miji Pavelku i Drašku Zidaru – 25 godina
neprekidnog emitiranja emisije „Mikeš i  Prco“ i
očuvanja tradicije jezika i običaja Virovitice

II

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

Klasa: 061-01/15-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-10
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Izmjene plana razvojnih programa za 2015. godinu čine sastavni dio Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2015.godinu i projekcija za 2016. i 2017.
godinu stupaju na snagu dan nakon objave  u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA: 400-06/15-01/17
URBROJ: 2189/01-02/2-15-2
Virovitica, 17. lipnja 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 14. 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 na 18. sjednici
održanoj dana  17. lipnja 2015. g. donosi 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za
2015. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2015. godinu (''Službeni vjesnik'', broj

13/14.) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Opći dio proračuna čini Račun prihoda i
rashoda, te Račun financiranja".

Članak 2.

U članku 3. iza riječi "su" dodaje  se riječ "u".

Članak 3.

U članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

"Uspostavom gradske riznice vijeće manjinske
samouprave i Razvojna agencija VTA izuzeti  su od
obveze uplate u Proračun  namjenskih prihoda kao i
vlastitih prihoda koje ostvare obavljanjem poslova
na tržištu i u tržišnim uvjetima koji nisu financirani
iz Proračuna, ali su obvezni polugodišnje i godišnje
izvještavati Grad Viroviticu o naplaćenim prihodima
i utrošenim rashodima iz namjenskih i vlastitih
prihoda".

U članku 4. stavku 9. riječ "ne" briše se.

Članak 4.

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

KLASA:400-06/15-01/16
URBROJ:2189/01-02/1-15-2
Virovitica, 17. lipnja   2015.                       

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
i članka 30. Statuta Grada Virovitice ("Službeni
vjesnik Grada Virovitice" br. 5/09), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17.
lipnja 2015.  godine, donosi 

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA  KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE  ZA  2014.  GODINU

Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu
("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 17/13)
članak 2. mijenja se i glasi: 

"Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:
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Članak 2.

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

KLASA: 361-01/13-01/19
URBROJ: 2189/01-03/17-14-4
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec. , v.r.
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Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br.
26/03. – pročišćeni tekst, 36/95., 70/97., 128/99.,57/00., 129/00.,59/01., 26/03.,
82/04.,110/04.,178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.,144/12., 94/13 i 153/13. i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br.
7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj 17. lipnja 2015. godine, donosi 

IZMJENU PROGRAM  ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  
GRADA  VIROVITICE  U  2015.  GODINI

Članak 1.

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

„
Ovim programom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, određuje se održavanje

komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Virovitice za komunalne djelatnosti:

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

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

financiranja
Ukupno predviđena sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini iznose
9.573.650,00 kuna.

Članak 2.

Članak 3. navedenog Programa mijenja se i glasi

Pregled aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture s planiranim iznosima i izvorom
sredstava predočen je u slijedećim tablicama:
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Članak 3.

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

KLASA: 363-01/14-01/121
URBROJ: 2189/01-03/4-15-4
Virovitica, 17. lipnja 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama ("Narodne novine" 140/05., 82/06. i
129/08.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 5/09),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2015. godine, donosi 

IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 13/14) članak 3. mijenja se i glasi:

"Prihod od šumskog doprinosa planiran je u Proračunu Grada Virovitice za 2015. godinu u
ukupnom iznosu 350.000,00 kn, a utrošit će se kako slijedi:

Red. br. OPIS POSLOVA IZNOS SREDSTAVA
1. Uređenje šetnice na Trgu kralja Zvonimira 350.000,00 kn

UKUPNO 350.000,00 kn
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Članak 2.

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

KLASA:321-01/14-01/02
URBROJ:2189/01-03/14-15-4 
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  ("Narodne novine"broj:
94/13) i članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17. lipnja
2015.  godine, donosi 

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA  GRADNJE GRAĐEVINA ZA 
GOSPODARENJEM KOMUNALNIM OTPADOM  ZA  2015.  GODINU

Članak 1.

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

"Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:
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Članak 2.

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

KLASA: 351-01/14-01/27
URBROJ: 2189/01-03/14-15-4
Virovitica,   17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 31. Zakona o kazalištima
(„Narodne novine“ br. 71/06., 121/13. i 26/14.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18.  sjednici
održanoj dana  17. lipnja 2015.   godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju članova Kazališnog vijeća

Kazališta Virovitica

I

Đurđica Aragović, Sanjica Samac i Mihaela
Kulej razrješuju se dužnosti članova Kazališnog
vijeća Kazališta Virovitica.

II

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

Klasa: 612-03/15-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 17. lipnja 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 31. Zakona o kazalištima
(„Narodne novine“ br. 71/06., 121/13. i 26/14.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 18. sjednici
održanoj dana    17. lipnja 2015. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Kazališnog vijeća

Kazališta Virovitica

U Kazališno vijeće Kazališta Virovitica imenuju
se:

1. Đurđica Aragović
2. Sanjica Samac
3. Mihaela Kulej.

II

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

Klasa: 612-03/15-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-4
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17. lipnja
2015. g., donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju članova Povjerenstva za

raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
I

Mirjana Terlecky, Matija Mustač, Antun
Moslavac Anja Duršot, Sanja Kirin i Kamenko
Rogović razrješuju se dužnosti članova/zamjenika
članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
Grada Virovitice.

II

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

Klasa: 940-01/15-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-2
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec. , v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 18. sjednici održanoj dana 17. lipnja
2015. g., donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za

raspolaganje nekretninama Grada Virovitice

I

U Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Grada Virovitice imenuju se: 

1. Anja Duršot, za predsjednicu
2. Matija Mustač, za člana
3. Antun Moslavac, za člana

1. Alida Saračević Moslavac, 
za zamjenicu predsjednice

2. Sanja Kirin, za zamjenicu člana
3. Kamenko Rogović, za zamjenika člana

II

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
provodi postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja
kada se zemljište prodaje javnim natječajem na
temelju stručne obrade ponuda od strane nadležnog
odjela. 

III

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

Klasa: 940-01/15-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 17. lipnja 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 17.
lipnja 2015.g. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

„Flora Vtc“ d.o.o. za 2014. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu „Flora Vtc“
d.o.o. za 2014.godinu.

II.

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

KLASA:400-01/15-01/07

UR.BROJ:2189/01-03/2-15-3

Virovitica, 17. lipnja 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na  18.  sjednici održanoj dana 17. lipnja
2015. g., donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za
socijalnu skrb Virovitica za 2014. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Centra za socijalnu
skrb Virovitica za 2014. godinu.

II.

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

Klasa: 550-06/15-01/04

Ur.broj: 2189/01-04/2-15-3

Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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



SLUŽBENI VJESNIK br. 518. lipnja  2015. Strana 77

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na  18.  sjednici održanoj dana 17. lipnja
2015. g., donosi

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

Informativnog centra Virovitica d.o.o. za
2014. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Informativnog centra
Virovitica d.o.o. za 2014. godinu.

II.

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

Klasa: 612-12/15-01/01
Ur.broj: 2189/01-04/2-15-3
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 17.
lipnja 2015.g. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
„Poslovnog parka“ d.o.o. za 2014. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu „Poslovnog
parka“ d.o.o. za 2014. godinu.

II.

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

KLASA:024-01/15-01/01
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-3
Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na  18.  sjednici održanoj dana 17. lipnja
2015. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o gospodarstvu

grada Virovitice za 2014. godinu

I.

Prihvaća se Informacija o gospodarstvu grada
Virovitice za 2014. godinu. 

II.

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

Klasa: 302-01/15-01/02

Ur.broj: 2189/01-10/3-15-4

Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na  18.  sjednici održanoj dana 17. lipnja
2015. g., donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Informacije o provođenju
mjera Socijalne karte Grada Virovitice za

2014. godinu
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I.

Prihvaća se Informacija o provođenju mjera
Socijalne karte Grada Virovitice za 2014. godinu.

II.

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

Klasa: 550-06/15-01/05

Ur.broj: 2189/01-04/2-15-3

Virovitica, 17. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) gradonačelnik Grada
Virovitice dana, 09. lipnja 2015.  donosi sljedeće

RJEŠENJE
o razrješenju članova Komisije za provedbu
nadmetanja za zakup zemljišta za postavu

montažnih građevina

I.

Boris Horvat, Slađana Lazić i Štefanija Gabaj
razrješuju se dužnosti članova Komisije za provedbu
nadmetanja za zakup zemljišta za postavu montažnih
građevina.

II.

Ovo rješenje će se objaviti u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:363-01/15-01/89

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

Virovitica, 09. lipnja 2015. 

GRADONAČELNIK

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

Na temelju odredbe članka 39. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ broj:7/14.) gradonačelnik Grada
Virovitice donosi sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za provedbu
nadmetanja za zakup zemljišta za postavu

montažnih građevina

I.

U Komisiju za provedbu nadmetanja za zakup
zemljišta za postavu montažnih građevina se
imenuju:

1. Suzana Žeravica Milković, za predsjednika
2. Slađana Lazić, za člana
3. Štefanija Gabaj, za člana

II.

Zadaća Komisije je provođenje nadmetanja
sukladno Odluci o zakupu zemljišta za postavu
montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i
deponija te održavanje skupova.

III.

Ovo rješenje objaviti će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:363-01/15-01/89
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-4
Virovitica, 09. lipnja 2015. 

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

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) gradonačelnik Grada
Virovitice dana, 09. lipnja 2015.g. donosi sljedeće

RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za

provedbu prikupljanja pisanih ponuda i
provedbu javnog natječaja za komunalne

djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Gradu Virovitici

I.

Dinko Rujer, Kristijan Sabo i Vladimir Lještak
razrješuju se dužnosti članova Povjerenstva za
provedbu prikupljanja pisanih ponuda i provedbu
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javnog natječaja za komunalne djelatnosti koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu
Virovitici.

II.

Ovo rješenje će se objaviti u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:363-01/15-01/90

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

Virovitica, 09. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK

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

Na temelju odredbe članka 39. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ broj:7/14.) gradonačelnik Grada
Virovitice donosi sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za

provedbu prikupljanja pisanih ponuda i
provedbu javnog natječaja za komunalne

djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u Gradu Virovitici

I.

U Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i provedbu javnog natječaja za komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora u Gradu Virovitici imenuju se:

1. Dinko Rujer, za predsjednika
2. Kristijan Sabo, za člana
3. Vladimir Lještak, za člana

II.

Zadaća Povjerenstva je provođenje postupka
prikupljanja ponuda i javnog natječaja za obavljanje
komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora.

III.

Ovo rješenje objaviti će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:363-01/15-01/89
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-4
Virovitica, 09. lipnja 2015. 

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