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Na temelju članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretnina u vlasništvu grada Virovitice(pročišćeni
tekst) („Službeni vjesnik Grada Virovitice br.
2/10.“), na temelju točke II. III. i IV. Odluke o
utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog
zemljišta u poduzetničkim zonama („Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 3/11., 5/12. 1/13., 13/13.
10/14. i 12/14) i  članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 5/09.“)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 25. sjednici
održanoj dana 22. rujna  2016. godine, donosi
sljedeću

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

Poduzetničkim zonama 
Grada Virovitice

I.

Odobrava se prodaja građevinske parcele
(zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
uz korištenje Programa olakšica i poticaja Grada
Virovitice i to sljedećih građevinskih parcela
(zemljišta):

1. Zemljište čk.br. 761, površine 5.457 m2 upisana u
zk.ul.br. 598 k.o. Antunovac i čk.br. 762,
površine 6.383 m2 upisana u zk.ul.br. 599 k.o.
Antunovac ukupne površine 11.840 m2

trgovačkom društvu Kesten j.d.o.o., Trg bana
Josipa Jelačića 21, Virovitica,
OIB:88310342548, zastupana po direktoru
Gordanu Duvnjaku za proizvodnu djelatnost u
iznosu od 2.900.800,00 kn.
S obzirom na kriterije koji su utvrđeni

Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva
grada Virovitice tvrtke koji se nalaze u skupini 1
prioritetnih djelatnosti ostvaruje stopu olakšica od
90%, broj radnih mjesta od 11 do 20 radnih mjesta
ostvaruju stopu olakšica od 10%, što znači da
trgovačko društvo Kesten j.d.o.o., ostvaruje stopu
olakšica od 100% od kupoprodajne cijene zemljišta.

Zemljište nakon obračunate stope olakšica iznosi
1,00 kn/m2 (sukladno točki IV. Odluke o utvrđivanju
cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u
poduzetničkim zonama („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 3/11., 5/121/13., 13/13., 10/14. i
12/14), a ukupno iznosi 11.840,00 kuna. 

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora
o kupoprodaji građevinske parcela (zemljišta) u

Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice sa
trgovačkim društvom Kesten j.d.o.o., Trg bana
Josipa Jelačića 21, Virovitica, OIB:88310342548,
zastupana po direktoru Gordanu Duvnjaku, sukladno
natječajnim uvjetima.

III.

Zapisnik o otvaranju ponuda je sastavni dio ove
Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:944-01/16-01/35
Urbroj:2189/01-10/1-16-7
U Virovitici, 22. rujna  2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 3.., 4., 11. i 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj:36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.,
153/13., 147/14 i 36/15.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice dana 22. rujna 2016. g., donosi 

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

komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj: 3/11., 11/11., 3/12. i
2/16.) u članku 2. stavku 1. točki 3. riječi „te
horizontalno i vertikalno obilježavanje“ brišu se.

U   istom članku  2. stavku 2. dodaje se nova točka
10. koja glasi:

„10. održavanje prometne signalizacije“.

Članak 2.

U članku 6. u stavku 1. iza alineje 5. dodaje se
nova alineja 6. koja glasi:

„- održavanje prometne signalizacije“.
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Članak 3.

U članku 8. stavak 2. i 3 mijenjaju se i glase:
„Prikupljanju ponuda po pozivu pristupit će se

kada procijenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi 200.000,00
kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno
500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova.

„Javnom natječaju pristupiti će se kada je
procjenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi 200.000,00
kuna bez PDV-a za robe i usluge odnosno
500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova.“

Članak 4.

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

KLASA:363-01/16-01/106
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-2
Virovitica, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., 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, Gradsko vijeće Grada Virovitice na 25.
sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine,
donosi

O D L U K U
o izradi izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja Južni blok

I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak izrade i
donošenja trećih izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja Južni blok (Službeni vjesnik grada
Virovitice br. 3/98, 02/08 i 04/09 dalje u tekstu:
DPU).

Članak 2.

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

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

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

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

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

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

nacrta prostornog plana – DPU-a. 

II Pravna osnova za izradu i donošenje 

Članak 3.

Izrada i donošenje DPU-a  temelji se na
dokumentu prostornog uređenja šireg područja -
Generalnom urbanističkom planu Virovitice, te na
osnovnom planu koji je predmetom izmjena i
dopuna, a isti mora biti u skladu sa: 
- Zakonom o prostornom uređenju (Narodne

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

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

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

III Razlozi za izradu i donošenje 

Članak 4.

Temeljni  razlog za donošenje izmjena i dopuna
DPU-a  su točkaste izmjene po pitanju promjene
namjene pojedinih čestica radi omogućavanja
građenja zgrada stambeno-poslovne namjene u
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obuhvatu plana (promjena namjene pojedinih čestica
iz „K“ u  „M“), te promjena načina regulacije
prometa općenito, ali i prometa u mirovanju u blizini
dječjeg vrtića, sve po prijedlogu i inicijativi građana,
odnosno po pitanju regulacije prometa, inicijativi
nositelja izrade ovog plana – Grada Virovitice.  

IV Obuhvat DPU-a

Članak 5.

Obuhvat DPU-a definiran je Generalnim
urbanističkim planom Virovitice i osnovnim planom
i nije predmetom ovih izmjena i dopuna.

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu DPU-a Ciljevi
i programska polazišta 

Članak 6.

U odnosu na ranije uređenje, osnovnim DPU-om
danas je određena  detaljnija namjena površina s
uvjetima za građenje i uređivanje prostora.  U tom
smislu, površine u obuhvatu DPU su: Javna i
društvena namjena (D), Mješovita namjena (M),
Poslovna namjena (K), Gospodarska namjena –
trafostanice (TS), Sportsko-rekreacijske površine
(R), Zaštitno zelenilo (Z) i Površine infrastrukturnih
sustava (IS). Predstojećim izmjenama i dopunama
plana neće se utjecati na vrste već utvrđenih
namjena, nego se planiraju samo promijeniti
pojedine čestice u njegovom obuhvatu iz poslovne u
mješovitu namjenu. Svi ostali lokacijski uvjeti iz
plana nisu predmetom izmjena.

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 izmjena i dopuna DPU-a
koristit će se uvjeti iz osnovnog plana 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 DPU-a.   

VIII Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Izrada   izmjena i dopuna DPU-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 DPU-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. MUP, PU Virovitičko-podravska, Odjel
zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat
unutarnjih poslova,

2. HEP-ODS, DP Elektra Virovitica,

3. HAKOM, 

4. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije

5. Virkom d.o.o., 

6. PLIN VTC d.o.o.,

7. Hrvatske željeznice, Odjel projektiranja i
razvoja,te drugi sudionici čije je sudjelovanje
propisano Zakonom o prostornom uređenju   i/ili
čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže
potrebnim. 

X Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza 

Članak 10.

Planirani rok za izradu izmjena i dopuna DPU-a
po pojedinim fazama:
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- 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 –10 dana;
- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 5

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 – 8 dana od utvrđivanja konačnog
prijedloga plana;

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

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

XI Izvori financiranja izrade DPU-a 

Članak 11.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se  dijelom u
proračunu Grada Virovitice, dijelom putem
sufinanciranja troškova izrade od strane privatnih
osoba koje su pisanim putem iskazale inicijativu za
predmetne izmjene i dopune.

XII Završne odredbe 

Članak 12.

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

Članak 13.

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

KLASA: 350-02/16-01/18

Urbroj: 2189/01-11/3-16-1

Virovitica,  22. rujna 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 25.
sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine,
donosi,

ODLUKU
o produženju zakupa poljoprivrednog

zemljišta na području Grada Virovitice za
sjetvenu 2016/2017 godinu

I.

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Grada Virovitice, osnovan temeljem Odluke o
raspisivanju Javnog poziva za jednogodišnje
korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i Grada Virovitice (Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 14/07), produžuje se za
sjetvenu 2016/2017 godinu.

II.

Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Grada Virovitice iz točke I. Ove Odluke produžit će
se uz uvjet da su dosadašnji zakupnici zainteresirani
za daljnji zakup poljoprivrednog zemljišta, da su
podmirili sve obveze nastale temeljem do sada
sklopljenih Ugovora o zakupu poljoprivrednih
zemljišta na području Grada Virovitice za sjetvenu
2014/2015 godinu, te da su podmirili sve obveze
prema Gradu Virovitici.

III.

Produženje zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Grada Virovitice, regulirat će se
sklapanjem novih Ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada
Virovitice.
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IV.

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

KLASA:320-02/16-01/21
URBROJ:2189/01-10/2-16-2
U Virovitici, 22. rujna 2016. godine

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, 1/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/14), Gradsko
vijeće Grada Virovitice na 25. sjednici održanoj dana
22. rujna 2016. godine, donijelo je,

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra

u općoj uporabi na dijelu zemljišta 
čk. br. 735 sa 5564 m² upisanog u 
zk. ul. br. 12772 k. o. Virovitica 

(katastarska oznaka 
čk. br. 1334 k. o. Virovitica-grad), 

u površini od 26m²

I.

Ukida se status javnog dobra na dijelu zemljišta
čk. br. 735 sa 5564 m² upisanog u zk. ul. br. 12772 k.
o. Virovitica (katastarska oznaka čk. br. 1334 k.o.
Virovitica-grad), u površini od 26 m².

II.

Odluka će se dostaviti Upravnom odjelu za
imovinsko-pravne poslove Grada Virovitice, radi
provedbe iste postupku osnivanja i preoblikovanja
zemljišne knjige za k. o. Virovitica-centar.

KLASA:944-01/16-01/38
URBROJ:2189/01-03/2-16-2
U Virovitici, 22. rujna 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09, 1/13,
6/13 – pročišćeni tekst, 5/14), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 25. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donijelo je,

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

uporabi na zemljištima čk. br. 2275/3 kanal
javno dobro sa 164 čhv i čk. br. 2275/4 kanal

Batalija sa 45 čhv, upisanim u zk. ul. br. 12794
k. o.Virovitica 

I.

Ukida se status javnog dobra u javnoj uporabi na
zemljištima čk. br. 2275/3 kanal javno dobro sa 164
čhv i čk. br. 2275/4 kanal Batalija sa 45 čhv,
upisanim u zk. ul. br. 12794 k. o. Virovitica
(katastarska oznaka čk. br. 538/3 i čk. br. 538/2,
upisana u 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:944-01/16-01/37
URBROJ:2189/01-03/2-16-2
U Virovitici, 22. rujna 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09, 1/13,
6/13 – pročišćeni tekst, 5/14), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 25. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donijelo je,

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu

čk. br. 8196 Kanal u Taborištu sa 152 čhv
upisanom u POPIS I k. o. Virovitica

I.

Ukida se status javnog dobra na zemljištu čk. br.
8196 Kanal u Taborištu sa 152 čhv upisanom u
POPIS I k. o. Virovitica.
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II.

Ova odluka dostaviti će se Općinskom državnom
odvjetništvu u Virovitici, radi provedbe u zemljišnoj
knjizi za k. o. Virovitica.

KLASA:944-01/16-01/41
URBROJ:2189/01-03/2-16-2
U Virovitici, 22. rujna 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

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

KLASA:363-01/16-01/99
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-4
Virovitica, 22. rujna 2016.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,59/01.,
26/03., 82/04., 110/04., 38/09., 79/09., 153/09.,
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.,
147/14. i 36/15.), članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice"
broj:3/11., 11/11. i 3/12.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 25. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja
poslova montaže i demontaže dekorativne

rasvjete na području Grada Virovitice

1. Tvrtki "Slavić-inženjering" d.o.o. (OIB:
55336194344) iz Virovitice, Trg kralja Petra
Svačića 23, povjerava se obavljanje poslova
montaže i demontaže dekorativne rasvjete na
području grada Virovitice,  sa ukupnom cijenom
76.043,75  kuna.

2.   Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete
na području grada Virovitice obavljati        će se u

vremenskom periodu od 01.studenog 2016.
godine do 01. ožujka 2017.godine.

3.  Gradonačelnik Grada Virovitice sklopiti će sa
tvrtkom „Slavić-inženjering“ d.o.o. iz Virovitice,
Trg kralja Petra Svačića 23, ugovor o
povjeravanju obavljanja poslova montaže i
demontaže dekorativne rasvjete za vremenski
period iz točke 2. ove Odluke.

4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.)
donio je dana, 27. srpnja 2016. godine, Odluku o
objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti putem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova KLASA:363-01/16-01/89,
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-1. 

Odredbom članka 1. citirane odluke određeno je
da se raspisuju javni natječaji za komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora, između ostalog i komunalnu djelatnost
montaže i demontaže dekorativne rasvjete na
području grada Virovitice koja će se obavljati na
temelju pisanog ugovora, u vremenskom periodu od
01. studenog 2016.godine do 01. ožujka
2017.godine.

Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana,  11.
kolovoza 2016. godine, u listu „Virovitički list“
Javni natječaj za prikupljanje ponuda za obavljanje
radova na montaži i demontaži dekorativne rasvjete
na području grada Virovitice KLASA:363-01/16-
01/99, UR.BROJ:2189/01-03/3-16-1.

Temeljem objavljenog javnog natječaja
zaprimljena je jedna ponuda i to tvrtke „Slavić-
inženjering“ d.o.o. iz Virovitice, Trg kralja Petra
Svačića 23.

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

Odredbom članka 15.stavak 8 Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.) propisano da je
natječaj valjan i ako pristigne i samo jedna
pravovaljana ponuda.

Ponuda tvrtke „Slavić-inženjering" d.o.o. iz
Virovitice, Trg kralja Petra Svačića 23, ocjenjena je
kao uredna.
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Člankom 16. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice"
broj: 3/11., 11/11. i 3/12.) određeno je da će se
najpovoljnijom ponudom smatrati ona s najvećim
brojem bodova utvrđenim prema sljedećim
kriterijima: sposobnost za obavljanje djelatnosti:
oprema i poslovni prostor (do 15 bodova), broj i
struktura djelatnika (do 10 bodova), dosadašnji
poslovi (do 10 bodova), povoljnost ponude
ponuđena cijena (do 20 bodova).

Bodovanje ponude tvrtke „Slavić-inženjering"
d.o.o., provedeno je sukladno članku 16. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 3/11., 11/11. i 3/12.) na način koji
slijedi; oprema i poslovni prostor -15 bodova, broj i
struktura djelatnika- 10 bodova, dosadašnji poslovi-
10 bodova, povoljnost ponude-ponuđena cijena 20
bodova odnosno ukupno 55 bodova.

Primjenom kriterija odabira ponude sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.)
ponuda tvrtke „Slavić-inženjering“ d.o.o. iz
Virovitice, Trg kralja Petra Svačića 23, ocijenjena je
kao zadovoljavajuća te je naprijed citirano
Povjerenstvo predložilo donošenje odluke o odabiru
iste za povjeravanje obavljanja poslova montaže i
demontaže dekorativne rasvjete.

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.oecc., 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:340-01/16-01/56
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-4
Virovitica, 22. rujna 2016.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,

26/03., 82/04., 110/04., 38/09., 79/09., 153/09.,
49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.,
147/14. i 36/15.), članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj:3/11., 11/11. i 3/12.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 25. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje poslova

održavanja nerazvrstanih cesta na području
grada Virovitice za sezonu 2016./2017.

1. Odabire se ponuda trgovačkog društva „Ceste“
d.d. iz Bjelovara, Ulica Josipa Jelačića 2, sa
ukupnom cijenom ponude 3.385.362,68 kuna, za
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području grada Virovitice.

2. Pod obavljanjem komunalne djelatnosti
podrazumijeva se obavljanje radova ljetnog i
zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u
vremenskom periodu od dana, 15. studenog 2016.
godine do dana, 15. studenog 2017.godine.

3. Na temelju ove odluke gradonačelnik Grada
Virovitice sklopiti će sa odabranim ponuditeljem
ugovor o povjeravanju obavljanja poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada
Virovitice.

4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.)
donio je dana, 27. srpnja 2016. godine, Odluku o
objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti putem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova KLASA:363-01/16-01/89,
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-1. Člankom 1. citirane
odluke određeno je da se raspisuju javni natječaji za
komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju
pisanog ugovora na području Grada Virovitice,
između ostalog,  javni natječaj za održavanje
nerazvrstanih cesta – radovi na održavanju i
uređivanju nerazvrstanih cesta, sezona 2016./2017.,
od 15. studenog 2016.g. do 15. studenog 2017.g.

Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana, 11.
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kolovoza 2016. godine, u listu „Virovitički list“
Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na
području grada Virovitice za 2016./2017.godinu.

Temeljem objavljenog javnog natječaja
zaprimljena je jedna ponuda i to trgovačkog društva
„Ceste“ d.d. iz Bjelovara, Ulica Josipa Jelačića 2.

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

Ukupna cijena ponude iznosi 3.385.362,68 kuna,
u tu cijenu uračunat je i porez na dodanu vrijednost.

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

Slijedom naprijed navedene odredbe izvršeno je
bodovanje predmetne ponude na način koji slijedi;
sposobnost za obavljanje djelatnosti odnosno
oprema-15 bodova, broj i struktura djelatnika-10
bodova,  dosadašnji poslovi-10 bodova, povoljnost
ponude-ponuđena cijena 20 bodova, odnosno
ukupno 55 bodova.

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.oecc., 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:310-02/16-01/06
UR.BROJ:2189/01-03/2-14-5
Virovitica,  22. rujna 2016.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03., 82/04., 110/04., 38/09., 79/09., 153/09.,
49/11., 84/11., 90/11.,  144/12., 94/13., 153/13.,
147/14. i 36/15.), članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice"
broj:3/11., 11/11. i 3/12.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 25. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja

radova na održavanju javne rasvjete 
u 2017. godini

1. Tvrtki „Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice,
Sajmište 4, povjerava se obavljanje radova na
održavanju javne rasvjete u 2017. godini sa
ukupnom cijenom 311.164,38 kuna.

2.   Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete
na području grada Virovitice obavljat        će se u
vremenskom periodu od 01. siječnja 2017.
godine do 31. prosinca 2017. godine.

3.  Gradonačelnik Grada Virovitice sklopiti će sa
tvrtkom „Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice,
Sajmište 4, ugovor o povjeravanju obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete za vremenski
period iz točke 2. ove Odluke.

4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.)
donio je dana, 27. srpnja 2016. godine, Odluku o
objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti putem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova KLASA:363-01/16-01/89,
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-1. Člankom 1. citirane
odluke određeno je da se raspisuju javni natječaji za
komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete koja
će se obavljati na temelju pisanog ugovora na
području Grada Virovitice, u 2017. godini, na
vrijeme od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca
2017. godine.

Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana, 11.
kolovoza 2016. godine, u listu „Virovitički list“ javni
natječaj za održavanje javne rasvjete na području
grada Virovitice u 2017.godini, KLASA:310-02/16-
01/06, UR.BROJ:2189/01-03/2-16-1.
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Temeljem objavljenog javnog natječaja
zaprimljeno je dvije ponude; tvrtke „Domogradnja“
d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4 i tvrtke „Slavić
inženjering“ d.o.o. iz Virovitice, Trg kralja Petra
Svačića 23.

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

Odredbom članka 15. stavak 3. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.) propisano je, da
ponuda koja ne sadrži isprave navedene u raspisu
javnog natječaja, odnosno koja sadrži isprave koje
nisu u izvorniku ili ovjerenom presliku, smatrati će
se nepotpunom i kao takva se neće uzeti u
razmatranje.

S obzirom da je Povjerenstvo prilikom otvaranja
ponuda te analizom pristiglih ponuda utvrdilo kako
ponuda tvrtke „Slavić-inženjering“ d.o.o. iz
Virovitice, Trg kralja Petra Svačića 23, ne sadrži
dokumentaciju određenu u raspisanom javnom
natječaju na način da ista ne sadrži dokumentaciju
koja je u izvorniku odnosno ovjerenim preslikama to
je utvrđeno kako je ista nepotpuna i nije uzeta u
razmatranje.

Odredbom članka 15. stavak 8 Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.) propisano da je
natječaj valjan i ako pristigne i samo jedna
pravovaljana ponuda.

Ponuda tvrtke „Domogradnja“ d.o.o. iz
Virovitice, Sajmište 4, ocjenjena je kao uredna.

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

Bodovanje ponude tvrtke „Domogradnja“ d.o.o.
provedeno je sukladno članku 16. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 3/11., 11/11. i 3/12.) na način koji
slijedi; oprema i poslovni prostor -15 bodova, broj i
struktura djelatnika- 10 bodova, dosadašnji poslovi-
10 bodova, povoljnost ponude-ponuđena cijena-20
bodova, odnosno ukupno 55 bodova.

Primjenom kriterija odabira ponude sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11. i 3/12.)
ponuda tvrtke „Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice,
Sajmište 4, ocijenjena je kao uredna i povoljna te je
naprijed citirano Povjerenstvo predložilo donošenje
odluke o odabiru iste za povjeravanje obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete.

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.oecc., v.r.
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Članak 7.

Analitički prikaz Računa zaduživanja (Prilog 1),
Izvještaj o  zaduživanju (Prilog 2),   Izvještaj o
korištenju  proračunske  zalihe  (Prilog 3),
Obrazloženje ostvarenja  prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka (Prilog 4)  čine  sastavni  dio ovog
Polugodišnjeg izvještaja.  

U  izvještajnom  razdoblju Grad Virovitica nije
davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

Članak 8.

Ovaj  Polugodišnji izvještaj  o izvršenju
proračuna objavit će se na  internetskim stranicama
Grada Virovitice, a opći i posebni dio Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA: 400-04/16-01/07
URBROJ:2189/01-02/1-16-2
Virovitica, 22. rujna  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“ broj: 7/14. ), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 25. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donosi

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

gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.

I

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada
Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2016.
godine.

II

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

Klasa: 022-05/16-01/04                                                                                      
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-2                                            
Virovitica, 22. rujna 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 25. sjednici održanoj dana 2. rujna
2016. godine, donosi

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

financijskoj reviziji Grada Virovitice 
za 2015. g.

I

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj
reviziji Grada Virovitice za 2015. g.

II

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

Klasa: 041-01/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-8
Virovitica, 22. rujna 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 25.  sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća 

o radu Plina VTC d.o.o.  za 2015. godinu
I.

Utvrđuje se da je trgovačko društvo Plin VTC
d.o.o. za 2015. godinu, smanjio gubitak tekuće
godine u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od
1.354.814,00 kuna.

II.

Nalaže se trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. da
i dalje provodi Plan sanacije sa rokovima provedbe a
u svrhu postizanja adekvatnosti kapitala, uklanjanja
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uzroka nelikvidnosti, smanjenja troškova
poslovanja, ispunjavanja dospjelih obveza i
ostvarivanja pozitivnog poslovnog rezultata
poslovanja i dostaviti ga Gradu Virovitici.

III.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Plina VTC
d.o.o. za 2015. godinu

IV.

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

KLASA: 024-01/16-01/03
UR.BROJ:2189/01-10/3-16-3
Virovitica,  22. rujna 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 25. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o gospodarstvu

grada Virovitice za 2015. godinu 

I.

Prihvaća se Informacije o gospodarstvu grada
Virovitice za 2015. godinu.

II.

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

KLASA:302-01/16-01/09
UR.BROJ:2189/01-10/3-16-4
Virovitica,  22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi (¨Narodne novine¨ br. 86/08. i 6/11.) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br.7/14),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 31. kolovoza
2016. g. donosi

ODLUKA
O  STAVLJANJU VAN SNAGE

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
UPRAVNOG ODJELA  ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU 

Članak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za
prostorno uređenje i gradnju (¨Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 16/10 i 10/14. i 4/16) stavlja se
van snage.

Članak 2.

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

KLASA:023-01/16-01/11
URBROJ: 2189/01-08/1-16-2
Virovitica,  31. kolovoza  2016. godine.

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi (¨Narodne novine¨br.86/08 i 61/11) i 39.
Statuta grada Virovitice-pročišćeni tekst (Službeni
vjesnik Grada Virovitice br.7/14), Gradonačelnik
Grada Virovitice dana 31. kolovoza   2016. g. donosi

P R A V I L N I K
O DOPUNAMA PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG
ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela
za društvene djelatnosti (¨Službeni vjesnik¨Grada
Virovitice, br.16/10,1 1/11, 11/12, 2/14; u daljnjem
tekstu: Pravilnik) u  članku 1. dodaju se stavci 2. i 3.
koji  glase:
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¨Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu
u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se
jednako na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena te na
uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u
rodu koji odgovara spolu zaposlenika raspoređenog
na odnosno radno mjesto."

Članak 2.

Iza članka 12. Pravilnika dodaju se novi članci
12.a i 12.b koji glase:

"Članak 12.a

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu
povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti teške koje
su propisane Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, i lake koje su propisane navedenim
Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 12.b

Lakim povredama službene dužnosti, pored
propisanih Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, smatraju se i sljedeće povrede:
1. učestalo korištenje dnevne pauze u većem

vremenu od propisanog ili izlazak iz gradske
uprave bez odobrenja nadređenog službenika,

2. nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje
dostavljanja osobnih podataka koji su potrebni
radi  ostvarivanja prava i obveza te odgovornosti
iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
sukladno zakonu, a koje prikuplja, obrađuje i
koristi upravno tijelo nadležno za pravilno,
potpuno i pravovremeno utvrđivanje istih prava,
obveza i odgovornost službenika i namještenika
sukladno zakonu,  

3. namjerno otežavanje obavljanja poslova drugim
službenicima i namještenicima,

4. odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme
provedeno na radu,

5. onemogućavanje drugim službenicima i
namještenicima korištenje pomagala i druge
opreme za olakšavanje izvršenja radnih zadataka,

6. kršenje propisa o ravnopravnosti spolova,
7. nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu,

nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja

predvidivih događaja koji dovode do
nemogućnosti obavljanja poslova i zadataka u
tijelima  Grada,

8. širenje neistina u svrhu uznemiravanja i
izazivanja osjećaja osobne nesigurnosti
službenika i namještenika,

9. konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada i
njihovo unošenje u radne prostorije,

10.dolazak na posao u alkoholiziranom stanju,
11.uporaba duhanskih proizvoda u službenim

prostorijama, protivno zakonu,
12.kršenje Etičkog kodeksa službenika i

namještenika upravnih tijela Grada Virovitice,
osim kada su time ispunjena obilježja neke od
drugih povreda službene dužnosti propisanih
Zakonom o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

- osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje
neke od teških povreda službene dužnosti
propisanih u članku 46. točka 1., 2., 3., 6. i 11.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog
teške povrede službene dužnosti procijeni da nije
svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede
službene dužnosti."

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u ¨Službenom vjesniku¨ Grada
Virovitice.

KLASA:023-01/16-01/12
URBROJ: 2189/01-08/1-16-2
Virovitica,   31. kolovoza 2016.g.

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i
39. Statuta grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 7/14),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 31. kolovoza
2016. g. donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
SLUŽBE ZA  FINANCIJE 
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Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o unutarnjem redu Službe za financije (Službeni vjesnik, br.16/10 i
3/13; nadalje: Pravilnik) dodaju se stavci 2. i 3. koji  glase:

¨Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu u muškom rodu uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u
rodu koji odgovara spolu zaposlenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.“

Članak 2.

Članak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:
¨Služba za financije je upravno tijelo Grada Virovitice u kojem se obavljaju upravno-pravni,

analitičko-informativni, financijsko-planski, računovodstveni, proračunski, ovršni te drugi opći i
stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada utvrđeni zakonom, Statutom Grada, Odlukom
o ustrojstvu upravnih tijela Grada, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika te drugim
propisima.

Radi obavljanja poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga Grada u Službi se općenito:
- organizira provođenje i neposredno izvršavanje zakona i drugih propisa te akata Gradskog

vijeća i Gradonačelnika,
- provodi sustav unutarnjih kontrola koji obuhvaća sve poslovne transakcije u skladu sa

zakonima i drugim propisima, štiteći imovinu i sredstva od gubitka, zlouporabe i štete i
koristeći ih pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito, koordinira aktivnosti
vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola na razini Grada i proračunskih korisnika iz
nadležnosti, 

- pripremaju stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa u području javnih
financija,

- kod neposrednog provođenja odluka iz samoupravnog djelokruga Grada provodi odgovarajući
postupak i donose rješenja i drugi akti,

- prati stanje u područjima javnih financija te naplate prihoda iz samoupravnog djelokruga
Grada, te priprema akte za potrebe gradskih tijela,

- vodi, prati i ažurira evidencije podataka iz svoje nadležnosti,
- izvješćuje Gradsko vijeće i Gradonačelnika o provedbi i  izvršenju donijetih akata,
- rješava u prvostupanjskom upravnom postupku kada je na to ovlaštena zakonom ili drugim

propisom,
- upozorava Gradonačelnika o nezakonitim radnjama subjekata iz svoje nadležnosti i predlaže

mjere za njihovo uklanjanje,
- ostvaruje suradnju sa pravnim subjektima, ustanovama, znanstvenim i stručnim

organizacijama, državnim tijelima, institucijama i službama te jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave

- obavljaju i drugi poslovi u djelatnostima iz nadležnosti Službe.¨

Članak 3.

Članak 12. Pravilnika mijenja se i glasi:
"U Službi se utvrđuju sljedeća radna mjesta sa osnovnim podacima o radnom mjestu, opisom

poslova, opisom razine standarnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta i brojem izvršitelja kako
slijedi:
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Red.broj. 1
I. KATEGORIJA, GLAVNI  RUKOVODITELJ
KLASIFIKACIJSKI RANG: 1

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja
PROČELNIK
- magistar ekonomije ili stručni specijalist ekonomije
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebe za uspješno upravljanje

upravnim tijelom
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH MJERILA
- rukovodi Sužbom u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- planira, vodi i koordinira povjerene poslove, doprinosi razvoju novih strategija i rješava

strateške zadaće iz svoje nadležnosti,
- samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima u okviru općih strateških smjernica

Službe,
- ima nadzornu, upravljačku, materijalnu i financijsku odgovornost te odgovara za zakonitost

svojeg rada i postupanja, odnosno iz nadležnosti Službe,
- provodi neposredan nadzor nad radom u Službi,
- raspoređuje poslove, koordinira i nadzire izradu akata i obavljanja poslova djelatnika,  
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poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti 
u radu Službe,

- odlučuje o pravima i obvezama službenika, 
namještenika i vježbenika,  brine o stručnom 
osposobljavanju i usavršavanju djelatnika, o 
urednom i pravilnom korištenju imovine i 
sredstava za rad te poduzima mjere za 
utvrđivanje odgovornosti za povrede 
službene dužnosti sukladno zakonu, 
kolektivnim ugovorom, drugim propisima i 
općim aktima,

- osigurava stručnu komunikaciju i suradnju  
Službe sa tijelima državne uprave, 
regionalne i lokalne samouprave, te drugim 
institucijama od utjecaja na provedbu plana i
programa svoje Službe,

- obavlja i druge poslove po nalogu 
Gradonačelnika.

Red. broj: 2
I.KATEGORIJA,  VIŠI STRUČNI SURADNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja  
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN
- magistar ekonomije, smjer: financijski

management ili stručni specijalist računovodstva
i financija

- najmanje 1 godina radnog iskustva  na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju stalnih složenijih upravnih

i stručnih poslova iz nadležnosti Službe, 
- obavlja poslova uz redoviti nadzor i upute

pročelnika Službe,
- poduzima mjere i odgovara za osiguranje

učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad,

- komunicira unutar nižih ustrojstvenih jedinica te
povremeno komunicira izvan ustrojstvenih
jedinica Grada u svrhu prikupljanja i razmjene
informacija,

- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Službi,
- sudjeluje u stručnoj  izradi nacrta općih 

akata vezanih uz prihode, rashode, proračun 

i njegovo izvršavanje,
- sudjeluje u stručnoj izradi nacrta internih 

akata za ključne procese financijskog 
upravljanja, prati njihovu primjenu, te 
izrađuje  dodatne upute i smjernice o 
primjeni istih,

- sudjeluje u stručnoj  izradi nacrta  
polugodišnjih i godišnjih izvještaja o 
izvršenju proračuna,  

- stručno izrađuje  financijska izvješća  
proračuna za razdoblja u tijeku godine i za 
tekuću proračunsku godinu, 

- stručno izrađuje izvješća o vlasničkim 
udjelima za potrebe ministarstva financija,

- razvija i prati knjigovodstveni sustav Grada i
korisnika proračuna iz nadležnosti,

- vodi pomoćnu knjigu ulaznih računa i 
obračun poreza na dodanu vrijednost po 
ulaznim računima,

- usklađuje stanje obveza sa dobavljačima,
- obavlja i druge poslove po nalogu 

pročelnika Službe.

Red. broj: 3
II.KATEGORIJA, VIŠI STRUČNI SURADNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA  RIZNICU
- magistar ekonomije, smjer: financijski

management ili stručni specijalist računovodstva
i financija

- najmanje 1 godina radnog iskustva  na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju stalnih složenijih upravnih

i stručnih poslova iz nadležnosti Službe, 
- obavlja poslova uz redoviti nadzor i upute

pročelnika Službe,
- poduzima mjere i odgovara za osiguranje

učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad,

- komunicira unutar nižih ustrojstvenih jedinica te
povremeno komunicira izvan ustrojstvenih
jedinica Grada u svrhu prikupljanja i razmjene
informacija,
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- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Službi,

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata iz
nadležnosti Službe za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće,

- verificira zaprimljene zahtjeve korisnika
proračuna,

- obavlja plaćanja  na temelju zahtjeva za
plaćanjem, a u skladu s gradskim proračunom, 

- sudjeluje u stručnoj izradi projekcije veličine i
dinamike novčanih tijekova na računu gradskog
proračuna te utvrđuje iznos raspoloživih
sredstava za svakoga proračunskog korisnika,

- sudjeluje u stručnoj izradi izvješća o zaduženosti
Grada,

- izrađuje upute iz djelokruga gradske riznice,
- daje podršku računovodstvenim službama

proračunskih korisnika gradske riznice,
- sudjeluje u stručnoj izradi nacrta polugodišnjih i

godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna,
- sudjeluje u vođenju upravnog postupka i stručnoj

izradi nacrta rješenja o utvrđivanju obveze
plaćanja poreznih prihoda Grada,

- obavlja kontrolu naplate prihoda, ste sudjeluje u
izradi prijedloga akata i mjera za poboljšanje
naplate prihoda, 

- vodi  knjigu blagajne i vrši gotovinske isplate iz
blagajne, 

- vodi knjigu izdanih i primljenih vrijednosnih
papira, 

- koordinira uspostavu procesa  upravljanja
rizicima na razini Grada,

- koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, te
sastavlja izvješća o funkcioniranju sustava
unutarnjih kontrola,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
Službe. 

Red. broj: 4
III.KATEGORIJA, REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11

Naziv radnog mjesta i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja
FINANCIJSKO-PLANSKI REFERENT
GLAVNE KNJIGE 
- SSS ekonomskog smjera ili gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva  na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i uglavnom rutinske poslove

koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

- obavlja poslove uz stalni nadzor i upute
pročelnika Službe, 

- odgovara za pravilnu primjenu izričito propisanih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika i za
materijalne resurse s kojima radi,

- stručno komunicira putem kontakata unutar nižih
ustrojstvenih jedinica  Grada,

- knjigovodstvene isprave knjiži u glavnoj knjizi
proračuna prema organizacijskoj, ekonomskoj,
funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj
klasifikaciji, te izvorima financiranja,

- usklađuje stanja glavne knjige proračuna sa svim
pomoćnim knjigovodstvenim  evidencijama
proračuna,

- sudjeluje u stručnoj izradi nacrta financijskog
plana proračuna,

- priprema podatke o realizaciji proračuna za
financijske izvještaje,

- dostavlja podatke o ostvarenju  proračuna
upravnim tijelima Grada,

- dostavlja proračunskim korisnicima izvode  o
vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih
korisnika uplaćenim u gradski proračun i
plaćenim obvezama proračunskih korisnika sa
računa Grada

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Službe.

Red. broj: 5
III.KATEGORIJA, REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11

Naziv radnog mjesta i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja
REFERENT  ZA  OBRAČUN PLAĆA  I
EVIDENCIJU IMOVINE
-    SSS ekonomskog smjera ili gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva  na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i uglavnom rutinske poslove

koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
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- obavlja poslove uz stalni nadzor i upute
pročelnika Službe,

- odgovara za pravilnu primjenu izričito propisanih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika i za
materijalne resurse s kojima radi,

- stručno komunicira putem kontakata unutar nižih
ustrojstvenih jedinica  Grada,

- vrši  obračun  i isplatu plaća i naknada temeljem
evidencije radnog vremena za zaposlenike Grada
sukladno zakonskim propisima i odlukama
Grada,

- vrši obračun i isplatu naknade  članovima
Gradskog vijeća, zamjenicima gradonačelnika i
članovima radnih tijela Grada,

- vrši obračun i isplatu naknade na osnovu
izvršenog ugovora o djelu, ugovora o autorskom
honoraru i slično,  

- vodi brigu o pravovremenoj predaji obrazaca s
osnove obračuna i isplata plaća i naknada za
potrebe nadležnih institucija, 

- surađuje s nadležnim institucijama u postupku
provođenja kontrole i nadzora o plaćenim
zakonom propisanim obvezama pri isplatama
plaća i naknada,

- vodi pomoćnu knjigu dugotrajne nefinancijske
imovine po: vrsti, količini, nabavnoj i otpisanoj
vrijednosti, te drugim potrebnim podacima,

- vodi pomoćnu knjigu kratkotrajne nefinancijske
imovine po: vrsti, količini i vrijednosti,

- po izvršenom godišnjem popisu usklađuje
knjigovodstveno stanje imovine sa stvarnim
stanjem imovine,

- sudjeluje i izrađuje izvješća o stanju  imovine,
- vodi pomoćnu knjigu potrošnje goriva, 
- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika

Službe.

Red. broj: 6
III.KATEGORIJA, REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11

Naziv radnog mjesta i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja
REFERENT  ZA GRADSKE PRIHODE
-    SSS ekonomskog smjera ili gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva  na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 3

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA

- obavlja jednostavne i uglavnom rutinske poslove
koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

- obavlja poslove uz redoviti nadzor i upute
pročelnika Službe, 

- odgovara za pravilnu primjenu izričito propisanih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika i za
materijalne resurse s kojima radi,

- stručno komunicira putem kontakata unutar nižih
ustrojstvenih jedinica  Grada,

- vodi knjigu izlaznih računa po pojedinim vrstama
prihoda prema utvrđenim obvezama subjekata
sukladno zakonu, propisima i aktima Grada
(porez na tvrtku ili naziv, porez na kuću za odmor,
komunalna naknada, komunalni doprinos,
korištenje javnih površina, naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru, naknade za koncesije i druge utvrđene
komunalne obveze,  najam stanova, otkup
stanova, zakup poslovnih prostora, spomenička
renta, kupoprodaja nekretnina, zajednički režijski
troškovi te obračun poreza na dodanu vrijednost
po izlaznim računima,

- prikuplja i priprema potrebnu dokumentaciju za
provođenje pravodobne naplate prihoda i
usklađuje stanja potraživanja s obveznicima,

- usklađuje stanje analitičke evidencije sa
evidencijom glavne knjige,

- izrađuje izvješća o potraživanjima i uplatama
gradskih prihoda,

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Službe.

Red.broj: 7.
III.KATEGORIJA, STRUČNI SURADNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 8

Naziv radnog mjesta i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja  
STRUČNI SURADNIK ZA  PRISILNU
NAPLATU
- sveučilišni prvostupnik javne uprave ili stručni

prvostupnik javne uprave
- najmanje 3 godina radnog iskustva  na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju manje složenijih upravnih i

stručnih poslova iz nadležnosti Službe, 
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- obavlja poslova uz redoviti nadzor i  stalne upute
pročelnika Službe, 

- poduzima mjere i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad, 

- stručno komunicira unutar Službe, upravnih tijela
Grada, te povremeno izvan ustrojstvenih jedinica
Grada, u svrhu prikupljanja ili razmjene
informacija, 

- sudjeluje u stručnoj izradi prijedloga općih i
drugih akata iz nadležnosti Službe za
Gradonačelnika i Gradsko vijeće, 

- prati, proučava i sudjeluje u stručnoj obradi
pitanja iz područja  prisilne naplate, 

- stručno obavlja  poslove koji prethode ovršnom
postupku,

- sudjeluje u vođenju upravnih postupaka i stručnoj
izradi nacrta rješenja u svezi prisilne naplate svih
vrsta  proračunskih prihoda Grada, 

- poduzima mjere prisilne naplate i osiguranja
putem suda i ovlaštenih financijskih organizacija
do iznosa potraživanja Grada  sukladno svojem
ovlaštenju za postupanje propisanom zakonom,

- sukladno svojem ovlaštenju, prikuplja, vodi i
ažurira odgovarajuće evidencije i programske
aplikacije za utvrđivanje i naplatu gradskih
prihoda,

- vrši kontinuiranu kontrolu pravovremenosti
naplate i zastare tražbina Grada, 

- izrađuje izvješća o prisilnoj naplati proračunskih
gradskih prihoda po vrstama prihoda i
postupcima osiguranja gradskih tražbina,

- obavlja i sve druge poslove po nalogu pročelnika
Službe.

Red.broj: 8
II.KATEGORIJA, VIŠI STRUČNI SURADNIK

KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRISILNU
NAPLATU
- magistar prava ili stručni specijalist javne uprave
- najmanje 1 godina radnog iskustva  na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 2

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA

- sudjeluje u rješavanju stalnih složenijih upravnih
i stručnih poslova iz nadležnosti Službe 

- obavlja poslova uz redoviti nadzor i upute
pročelnika Službe,

- poduzima mjere i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad,

- komunicira unutar nižih ustrojstvenih jedinica te
povremeno komunicira izvan ustrojstvenih
jedinica Grada u svrhu prikupljanja i razmjene
informacija,

- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Službi,

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata iz
nadležnosti Službe za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće,

- prati, proučava i stručno obrađuje pitanja iz
područja ovršnog prava, 

- prelaže adekvatne mjere pročelniku i
gradonačelniku radi učinkovite, ekonomične i
pravovremene naplate i osiguranja naplate svih
gradskih prihoda,

- sudjeluje u vođenju upravnih postupaka i stručnoj
izradi nacrta rješenja u svezi prisilne naplate svih
vrsta  proračunskih prihoda Grada, 

- vrši kontinuiranu kontrolu pravovremenosti
naplate i zastare tražbina Grada

- poduzima mjere prisilne naplate i osiguranja
putem suda i ovlaštenih financijskih organizacija
do iznosa potraživanja Grada  sukladno svojem
ovlaštenju za postupanje propisanom zakonom,

- sukladno svojem ovlaštenju, prikuplja, vodi i
ažurira odgovarajuće evidencije i programske
aplikacije za utvrđivanje i naplatu gradskih
prihoda,

- izrađuje izvješća o provedenim postupcima
prisilne naplate i osiguranja proračunskih prihoda
Grada po vrstama prihoda,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
Službe.

Članak  4.

Iza članka 12. Pravilnika dodaju se novi članci
12.a  i 12.b. koji glase:

¨Članak 12.a

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu
povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti teške koje
su propisane Zakonom o službenicima i
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namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i lake koje su propisane navedenim
Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 12.b

Lakim povredama službene dužnosti, pored
propisanih Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, smatraju se i sljedeće povrede:
1. učestalo korištenje dnevne pauze u većem

vremenu od propisanog ili izlazak iz gradske
uprave bez odobrenja nadređenog službenika,

2. nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje
dostavljanja osobnih podataka koji su potrebni
radi  ostvarivanja prava i obveza te odgovornosti
iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
sukladno zakonu, a koje prikuplja, obrađuje i
koristi upravno tijelo nadležno za pravilno,
potpuno i pravovremeno utvrđivanje istih prava,
obveza i odgovornost službenika i namještenika
sukladno zakonu, 

3. namjerno otežavanje obavljanja poslova drugim
službenicima i namještenicima,

4. odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme
provedeno na radu,

5. onemogućavanje drugim službenicima i
namještenicima korištenje pomagala i druge
opreme za olakšavanje izvršenja radnih zadataka,

6. kršenje propisa o ravnopravnosti spolova,
7. nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu,

nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja
predvidivih događaja koji dovode do
nemogućnosti obavljanja poslova i zadataka u
tijelima  Grada,

8. širenje neistina u svrhu uznemiravanja i
izazivanja osjećaja osobne nesigurnosti
službenika i namještenika,

9. konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada i
njihovo unošenje u radne prostorije,  

10.dolazak na posao u alkoholiziranom stanju,
11.uporaba duhanskih proizvoda u službenim

prostorijama, protivno zakonu,
12.kršenje Etičkog kodeksa, osim kada su time

ispunjena obilježja neke od drugih povreda
službene dužnosti propisanih Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi,

13.osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje
neke od teških povreda službene dužnosti

propisanih u članku 46. točka 1., 2., 3., 6. i 11.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog
teške povrede službene dužnosti procijeni da nije
svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede
službene dužnosti."

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u "Službenom vjesniku" Grada
Virovitice.

KLASA:023-01/16-01/13

URBROJ: 2189/01-08/1-16-2

Virovitica, 31. kolovoza 2016.

GRADONAČELNIK 

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi (¨Narodne novine¨br.86/08 i i 61/11) i
39. Statuta grada Virovitice-pročišćeni tekst
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br.7/14),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana    31. kolovoza
2016.g. donosi

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG
ODJELA ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela
za gospodarstvo i razvoj (¨Službeni vjesnik¨ Grada
Virovitice br.16/10, 7/11; u daljnjem tekstu:
Pravilnik) u  članku 1. dodaju se stavci 2. i 3.   koji
glase:

"Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu
u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se
jednako na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i
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namještenika, kao i u potpisu pismena te na
uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u
rodu koji odgovara spolu zaposlenika raspoređenog
na odnosno radno mjesto."

Članak 2.

Iza članka 12. Pravilnika  dodaju se novi članci
12.a i 12.b koji glase:

"Članak 12.a

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu
povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti teške koje
su propisane Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i lake koje su propisane navedenim
Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 12.b

Lakim povredama službene dužnosti, pored
propisanih Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi , smatraju se i sljedeće povrede:
1. učestalo korištenje dnevne pauze u većem

vremenu od propisanog ili izlazak iz gradske
uprave bez odobrenja nadređenog službenika,

2. nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje
dostavljanja osobnih podataka koji su potrebni
radi  ostvarivanja prava i obveza te odgovornosti
iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
sukladno zakonu, a koje prikuplja, obrađuje i
koristi upravno tijelo nadležno za pravilno,
potpuno i pravovremeno utvrđivanje istih prava,
obveza i odgovornost službenika i namještenika
sukladno zakonu,

3. namjerno otežavanje obavljanja poslova drugim
službenicima i namještenicima,

4. odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme
provedeno na radu,

5. onemogućavanje drugim službenicima i
namještenicima korištenje pomagala i druge
opreme za olakšavanje izvršenja radnih zadataka,

6. kršenje propisa o ravnopravnosti spolova,
7. nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu,

nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja
predvidivih događaja koji dovode do
nemogućnosti obavljanja poslova i zadataka u
tijelima  Grada,

8. širenje neistina u svrhu uznemiravanja i
izazivanja osjećaja osobne nesigurnosti
službenika i namještenika,

9. konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada i
njihovo unošenje u radne prostorije,  

10.dolazak na posao u alkoholiziranom stanju,
11.uporaba duhanskih proizvoda u službenim

prostorijama, protivno zakonu,
12.kršenje Etičkog kodeksa, osim kada su time

ispunjena obilježja neke od drugih povreda
službene dužnosti propisanih Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi,

13.osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje
neke od teških povreda službene dužnosti
propisanih u članku 46. točka 1., 2., 3., 6. i 11.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog
teške povrede službene dužnosti procijeni da nije
svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede
službene dužnosti."

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a  objavit će se u "Službenom vjesniku" Grada
Virovitice.

KLASA:023-01/16-01/14
URBROJ: 2189/01-08/1-16-2
Virovitica,  31.  kolovoza 2016.g.

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi (¨Narodne novine¨ br. 86/08 i 6/11) i čl.
39. Statuta grada Virovitice – pročišćeni tekst
(¨Službeni vjesnik¨ Grada Virovitice br. 7/14.),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 31.  kolovoza
2016. g. donosi

PRAVILNIK
IZMJENAMA  I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
UPRAVNOG ODJELA ZA IMOVINSKE I

PRAVNE POSLOVE

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela
za imovinske i pravne poslove (¨Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 16/10, 7/11 i 9/15; u daljnjem
tekstu: Pravilnik) u  članku 1. dodaju se stavci 2. i 3.
koji  glase:
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U istom članku 12. Pravilnika radna mjesta "Red.broj 3." i  "Red.broj 4." brišu se, a radno
mjesto "Red. broj 5." mijenja se u "Red.broj 3".

Članak 5.

Iza članka 12. Pravilnika dodaju se novi članci 12.a i 12.b koji glase:

"Članak 12.a

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu povredu službene dužnosti.
Povrede službene dužnosti mogu biti teške koje su propisane Zakonom o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i lake koje su propisane
navedenim Zakonom i ovim Pravilnikom.

¨Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu u muškom rodu uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u
rodu koji odgovara spolu zaposlenika raspoređenog na odnosno radno mjesto."

Članak 2.

U članku  2.  Pravilnika riječ " ovršni" briše se.

Članak 3.

U članku 4. Pravilnika alineja 9. briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. Pravilnika, mijenja se tabela pod nazivom "Osnovni podaci o radnim
mjestima Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove" na sljedeći način: 
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Članak 12.b

Lakim povredama službene dužnosti, pored
propisanih Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, smatraju se i sljedeće povrede:
1. učestalo korištenje dnevne pauze u većem

vremenu od propisanog ili izlazak iz gradske
uprave bez odobrenja nadređenog službenika,

2. nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje
dostavljanja osobnih podataka koji su potrebni
radi  ostvarivanja prava i obveza te odgovornosti
iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
sukladno zakonu, a koje prikuplja, obrađuje i
koristi upravno tijelo nadležno za pravilno,
potpuno i pravovremeno utvrđivanje istih prava,
obveza i odgovornost službenika i namještenika
sukladno zakonu, 

3. namjerno otežavanje obavljanja poslova drugim
službenicima i namještenicima,

4. odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme
provedeno na radu,

5. onemogućavanje drugim službenicima i
namještenicima korištenje pomagala i druge
opreme za olakšavanje izvršenja radnih
zadataka,

6. kršenje propisa o ravnopravnosti spolova,
7. nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu,

nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja
predvidivih događaja koji dovode do
nemogućnosti obavljanja poslova i zadataka u
tijelima  Grada,

8. širenje neistina u svrhu uznemiravanja i
izazivanja osjećaja osobne nesigurnosti
službenika i namještenika,

9. konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada i
njihovo unošenje u radne prostorije,  

10. dolazak na posao u alkoholiziranom stanju,
11. uporaba duhanskih proizvoda u službenim

prostorijama, protivno zakonu,
12. kršenje Etičkog kodeksa, osim kada su time

ispunjena obilježja neke od drugih povreda
službene dužnosti propisanih Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi,

13. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje
neke od teških povreda službene dužnosti
propisanih u članku 46. točka 1., 2., 3., 6. i 11.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog
teške povrede službene dužnosti procijeni da nije
svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede
službene dužnosti."

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u ¨Službenom vjesniku¨Grada
Virovitice.

KLASA:023-01/16-01/15
URBROJ: 2189/01-08/1-16-2
Virovitica,  31. kolovoza  2016.g.

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi ( ̈ Narodne novine¨br.86/08 i 61/11) i 39.
Statuta grada Virovitice-pročišćeni tekst (Službeni
vjesnik Grada Virovitice, br.7/14), Gradonačelnik
Grada Virovitice dana 31. kolovoza  2016. g. donosi

PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKAO UNUTARNJEM REDU
UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE

POSLOVE I GRADITELJSTVO

Članak 1.

U naslovu Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za komunalne poslove i
graditeljstvo (Službeni vjesnik br.16/10, 5/11, 11/11,
2/13, 7/13, 8/14…; u daljnjem tekstu: Pravilnik) iza
riječi " poslove" stavlja se zarez i dodaju se riječi
"prostorno uređenje".

Članak 2.

U članku 1. Pravilnika iza riječi " Upravnom
odjelu za komunalne poslove" stavlja se zarez i
dodaju se riječi "prostorno uređenje", a koji tekst
članka postaje stavak 1.

U istom članku 1. Pravilnika dodaju se stavci  2. i
3.  koji  glase:

"Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu
u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se
jednako na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena te na
uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u
rodu koji odgovara spolu zaposlenika raspoređenog
na odnosno radno mjesto."
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Članak 3.

Članak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:
¨Upravni odjel je upravno tijelo Grada Virovitice u kojem se obavljaju upravno-pravni,

imovinsko-pravni, analitičko-informativni, planski i drugi opći, stručni i administrativni poslovi
iz upravnih područja komunalnog gospodarstva, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, prometa
na svom području, komunalnog redarstva,  graditeljstva, prostornog planiranja i uređivanja
prostora, geodetskih poslova, gradnje i ostalih poslova utvrđenih posebnim zakonima, Statutom
Grada, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika
te drugim propisima. ̈

Radi obavljanja poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga Grada u Upravnom odjelu se
općenito:
- organizira provođenje i neposredno izvršavanje zakona i drugih propisa te akata Gradskog

vijeća i Gradonačelnika,
- provodi sustav unutarnjih kontrola koji obuhvaća sve poslovne transakcije u skladu sa

zakonima i drugim propisima, štiteći imovinu i sredstva od gubitka, zlouporabe i štete i
koristeći ih pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito,

- kod neposrednog provođenja odluka iz samoupravnog djelokruga Grada provodi odgovarajući
postupak i donosi rješenja i druge akte,

- vodi, prati i ažurira evidencije podataka iz svoje nadležnosti,
- izvješćuje Gradsko vijeće i Gradonačelnika o provedbi donijetih akata,
- poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog razvoja Grada, te izrađuje stručne

podloge u svrhu stvaranja uvjeta za ovaj razvitak,
- izvršava poslove iz djelokruga državne uprave u područjima iz svoje nadležnosti, ako su ti

poslovi prenijeti na Grad kao jedinicu lokalne samouprave,
- prati stanje u područjima iz samoupravnog djelokruga koja su u nadležnosti Upravnog odjela,

te priprema akte za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
- rješava u prvostupanjskom upravnom postupku kada je na to ovlašten zakonom ili drugim

propisom,
- upozorava Gradonačelnika o nezakonitim radnjama subjekata iz svoje nadležnosti i predlaže

mjere za njihovo uklanjanje,
- ostvaruje suradnju sa pravnim subjektima, ustanovama, znanstvenim i stručnim

organizacijama, državnim institucijama i službama,
- surađuje sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na provođenju programa

razvitka,
- obavljaju i druge poslove u djelatnostima iz nadležnosti Upravnog odjela.

Članak 4.

Članak 12. Pravilnika mijenja se i glasi:
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Red. broj: 1
I.KATEGORIJA, GLAVNI  RUKOVODITELJ
KLASIFIKACIJSKI RANG: 1

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja 
PROČELNIK
- magistar struke ili stručni specijalist građevinarstva 
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebe za uspješno upravljanje

upravnim tijelom 
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH MJERILA
- rukovodi Upravnim odjelom i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Upravnog

odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- planira, vodi i koordinira povjerene poslove, doprinosi razvoju novih strategija i rješava

strateške zadaće iz svoje nadležnosti, 
- sudjeluje i samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima u okviru općih strateških

smjernica Upravnog odjela,
- ima nadzornu, upravljačku, materijalnu i financijsku odgovornost  te odgovara za zakonitost

svojeg rada i postupanja 
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- provodi neposredan nadzor nad radom u
Upravnom odjelu

- raspoređuje poslove, koordinira i nadzire izradu
akata i obavljanja poslova djelatnika,  poduzima
mjere za osiguranje učinkovitosti u radu
Upravnog odjela,

- odlučuje o pravima i obvezama službenika,
namještenika i vježbenika,  brine o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju djelatnika,  o
urednom i pravilnom korištenju imovine i
sredstava za rad  te poduzima mjere za
utvrđivanje odgovornosti za povrede službene
dužnosti sukladno zakonu, kolektivnim
ugovorom, drugim propisima i općim aktima

- osigurava stalnu stručnu komunikaciju i suradnju
Upravnog odjela sa tijelima državne uprave,
regionalne i lokalne samouprave, te drugim
institucijama od utjecaja na provedbu plana i
programa svog Upravnog odjela

- obavlja i druge poslove po nalogu
Gradonačelnika.

Red.broj: 2
II.KATEGORIJA, VIŠI STRUČNI SURADNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVNE I
PRAVNE POSLOVE   
- magistar struke ili stručni specijalist pravnog

usmjerenja
- najmanje 1 godina radnog iskustva  na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja stalne složenije upravne i stručne poslove

iz nadležnosti Upravnog odjela, uz redoviti
nadzor i upute pročelnika,

- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Upravnom odjelu,

- poduzima mjere i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za svoj rad,

- stručno komunicira unutar nižih ustrojstvenih
jedinica te povremeno izvan Grada Virovitice u
svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
nadzor i stalne upute pročelnika iz nadležnosti

Upravnog odjela za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće, odnosno iz nadležnosti Upravnog odjela:

- prati, proučava i stručno obrađuje pravna pitanja
iz područja komunalnog gospodarstva, 

- sudjeluje u vođenju upravnog postupka i izrađuje
nacrte rješenja,

- stručno izrađuje nacrte odluka za Gradonačelnika
i Gradsko vijeće te zapisnike i dr. akte radnih
tijela Grada Virovitice, 

- sudjeluje u pripremi i vođenju svih oblika
natječajnih postupaka,

- stručno izrađuje nacrte svih vrsta ugovora,
sporazuma, rješenja, naloga, potvrda i dr. akata, 

- sudjeluje u radu stručnih timova te pripremi
potrebne stručne dokumentacije, 

- priprema dokumentaciju i vodi evidencije iz
neupravnog područja komunalnog gospodarstva,
graditeljstva i stanovanja,

- surađuje s nadležnim institucijama, državnim
tijelima i službama i jedincima lokalne i područne
(regionalne) samouprave

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Upravnog odjela

Red.broj: 3
II.KATEGORIJA, VIŠI SAVJETNIK                  
KLASIFIKACIJSKI RANG: 4

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO
- magistar struke ili stručni specijalist

građevinskog, geotehničkog, poljoprivrednog
usmjerenja ili biologije i kemije

- najmanje 4 godina radnog iskustva  na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju najsloženijih upravno-

pravnih i stručnih poslova iz nadležnosti
Upravnog odjela 

- poduzima mjere i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, te provedbu odluka iz
odgovarajućih područja; za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar i izvan ustrojstvenih jedinica
Grada u svrhu pružanja savjeta, te prikupljanja i
razmjene informacija
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- pomaže i koordinira rad na složenim pravnim
poslovima u Upravnom odjelu

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar te izvan ustrojstvenih jedini ca
Grada u svrhu prikupljanja i razmjene
informacija

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
nadzor i stalne upute pročelnika iz nadležnosti
Upravnog odjela za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće, odnosno iz nadležnosti Upravnog odjela:

- sudjeluje u izradi nacrta odluka iz područja
komunalnog gospodarstva za Gradonačelnika i
Gradsko vijeće  

- sudjeluje u stručnoj izradi planova uređenja
urbanog prostora

- sudjeluje u pripremi i vođenju komunalnih
djelatnosti naročito u praćenju održavanja javnih
površina, rada dimnjačarske službe, rada
higijeničarske službe, upravljanja skloništem za
izgubljene životinje, rada deratizacijske službe

- surađuje i obavlja stručne poslove sa stručnim
osobama u svezi hortikulturnog uređenja
parkova, trgova, ulica i ostalih javnih površina

- sudjeluje u nadzoru postavljenje komunalne
opreme na području grada

- sudjeluje u vođenju izvršavanja Programa javnih
radova na području grada

- preventivno djeluje u cilju otklanjanja i
ublažavanja devastiranja javnih površina te
sudjeluje u kontroli održavanja čistoće na
području grada

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Upravnog odjela 

Red.broj: 4
II. KATEGORIJA, VIŠI STRUČNI SURADNIK                                
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA
GRADITELJSTVO I PROMET 

- magistar struke ili stručni specijalist
građevinskog ili arhitektonskog usmjerenja

- najmanje 1 godina radnog iskustva  na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit za vozača ̈ B¨kategorije
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 2

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju stalnih složenijih upravnih

i stručnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela
uz redoviti nadzor i upute pročelnika,

- poduzima mjere i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad i odgovara te
stručno komunicira unutar te povremeno izvan
ustrojstvenih jedinica Grada u svrhu prikupljanja
i razmjene informacija,

- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Upravnom odjelu,

- uz nadzor i stalne upute pročelnika sudjeluje u
pripremanju i donošenju akata iz nadležnosti
Upravnog odjela za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće, 

- sudjeluje u radu stručnih timova te pripremi
potrebne stručne dokumentacije 

- prati i proučava razvoj novih tehnologija i
proizvoda iz svoje nadležnosti

- prati primjenu propisa iz područja graditeljstva i
posebnih propisa i sudjeluje u kreiranju i izradi
akata iz svoje nadležnosti  

- surađuje s nadležnim institucijama, državnim
tijelima i službama, gospodarskim subjektima i
jedinicama lokalne i regionalne (područne)
samouprave u obavljanju poslova iz svoje
nadležnosti

- vodi evidencije, prati, analizira i izrađuje izvješća
o učinjenom 

- sudjeluje u stručnoj izradi, koordinaciji i nadzoru
komunalnih programa naročito Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Programa održavanja  komunalne infrastrukture,
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
sukladno zakonu

- koordinira, prati i obavlja nadzor nad izvođenjem
radova na nekretninama u vlasništvu Grada i
kapitalnih investicija koje se izvode na području
Grada sukladno Zakonu

- obavlja poslove iz stambene djelatnosti, vodi
evidenciju o gradskim stanovima i poslovnim
prostorima u svrhu izgradnje i održavanja istih te
priprema dokumentaciju za redovno i izvanredno
održavanje stambenih i poslovnih objekata u
vlasništvu Grada, obavlja kontakte sa stanarima
ili njihovim predstavnicima, utvrđuje i prijavljuje
štetu osiguravajućem društvu 

- koordinira i prati izradu prostornih planova,
priprema i izrađuje akte te obavlja stručne
poslove u svezi donošenja i provođenja
prostornih i drugih planova
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- sudjeluje u praćenju izgradnje na području grada
sukladno zakonu naročito sudjelovanjem u
ishođenju svih dozvola za gradnju i
rekonstrukciju objekata, prometne i komunalne
infrastrukture, obavlja uvide u zahvate u
prostoru, vodi evidencije danih očitovanja te
priprema i nadzire ostale dokumente temeljem
danih očitovanja 

- obavlja poslove na pripremi i izradi izvješća o
stanju u prostoru te programu mjera za
unapređenje stanja u prostoru

- sudjeluje u izradi, realizaciji i nadzoru
dokumenata vezanih za promet na području grada
i prigradskih naselja, sukladno Zakonu

- obavlja poslove na organizaciji i provođenju
nadzora nad zimskom službom,

- vrši nadzor nad održavanjem prometne
signalizacije, te predlaže mjere za poboljšanje,

- sudjeluje u pripremi dokumenata iz područja
zaštite i spašavanja, 

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Upravnog odjela 

Redni br: 5
II. KATEGORIJA, VIŠI STRUČNI SURADNIK                                      
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
- magistar struke ili stručni specijalist

građevinskog, arhitektonskog ili drugog
tehničkog usmjerenja

- najmanje 1 godina radnog iskustva  na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit za vozača ̈ B¨kategorije
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju stalnih složenijih upravnih

i stručnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela
uz redoviti nadzor i upute pročelnika,

- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Upravnom odjelu,

- poduzima mjere i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad i odgovara te
stručno komunicira unutar te povremeno izvan

ustrojstvenih jedinica Grada u svrhu prikupljanja
i razmjene informacija,

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
nadzor i stalne upute pročelnika iz nadležnosti
Upravnog odjela za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće, odnosno iz nadležnosti Upravnog odjela:

- sudjeluje u stručnoj izradi nacrta odluka iz
područja graditeljstva i zaštite okoliša za
Gradonačelnika i Gradsko vijeće,

- sudjeluje u radu stručnih povjerenstava i
priprema potrebnu stručnu dokumentaciju, 

- prati i proučava primjenu propisa i razvoj novih
tehnologija i proizvoda iz područja graditeljstva i
zaštite okoliša, prostornog uređenja i
komunalnog gospodarstva,

- sudjeluje u stručnoj izradi, koordinaciji i nadzoru
komunalnih programa naročito Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Programa održavanja  komunalne infrastrukture,
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
sukladno zakonu

- obavlja stručne poslove vezane za graditeljstvo i
investicije u skladu za zakonom i drugim
propisima,

- sudjeluje u postupcima i obavlja poslove
pripreme tehničke dokumentacije te prati i
koordinira oko ishođenja akata za građenje u
nadležnosti Upravnog odjela,

- sudjeluje u obavljanju poslove vezanih uz zaštitu
okoliša, odlaganje i zbrinjavanje otpada, 

- sudjeluje u obavljanju poslove vezanih uz
održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete

- vodi, prati i ažurira evidencije te prati, analizira i
izrađuje potrebna izvješća o učinjenom iz svoje
nadležnosti

- surađuje s nadležnim institucijama, državnim
tijelima i službama, gospodarskim subjektima i
jedinicama lokalne i regionalne (područne)
samouprave u obavljanju poslova iz svoje
nadležnosti

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Upravnog odjela

Red.broj: 6
II. KATEGORIJA, VIŠI STRUČNI SURADNIK                             
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE
POSLOVE 
- magistar struke ili stručni specijalist  građevinske

ili arhitektonske struke
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- najmanje 1 godina radnog iskustva  na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju stalnih složenijih upravnih

i stručnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela
uz redoviti nadzor i upute pročelnika

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad i odgovara te
stručno komunicira unutar te povremeno izvan
ustrojstvenih jedinica Grada u svrhu prikupljanja
i razmjene informacija

- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Upravnom odjelu

- uz nadzor i stalne upute pročelnika sudjeluje u
pripremanju i donošenju akata iz nadležnosti
Upravnog odjela za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće, 

- sudjeluje u radu stručnih timova te pripremi
potrebne stručne dokumentacije 

- prati i proučava razvoj novih tehnologija i
proizvoda iz svoje nadležnosti

- prati primjenu propisa iz područja graditeljstva i
posebnih propisa i sudjeluje u kreiranju i izradi
akata iz svoje nadležnosti  

- surađuje s nadležnim institucijama, državnim
tijelima i službama, gospodarskim subjektima i
jedinicama lokalne i regionalne (područne)
samouprave u obavljanju poslova iz svoje
nadležnosti

- vodi evidencije, prati, analizira i izrađuje izvješća
o učinjenom 

- sudjeluje u stručnoj izradi, koordinaciji i nadzoru
komunalnih programa naročito Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Programa održavanja  komunalne infrastrukture,
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
sukladno zakonu

- sudjeluje u postupcima i obavlja poslove
pripreme te kontrole tehničke dokumentacije
vezane  za projektiranje, građenje i održavanje
građevina i usluga u graditeljstvu

- prati obavljanje komunalnih poslova na
održavanju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture – vodoopskrbnog i odvodnog
sustava grada

- prati obavljanje komunalnih poslova na
održavanju i uređenju nerazvrstanih cesta,

nogostupa, kanala i mostova na području grada
- rješava problematiku odvodnje oborinskih voda

na području grada
- obavlja poslove vezane za održavanje i

rekonstrukciju prometnih površina
- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika

Upravnog odjela 

Red.broj: 7
III.KATEGORIJA,  STRUČNI SURADNIK                                                         
KLASIFIKACIJSKI RANG: 8

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
STRUČNI  SURADNIK ZA GRADITELJSTVO
I  INVESTICIJE
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik

građevinskog usmjerenja
- najmanje 3 godine radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju izričito određenih poslova

iz nadležnosti Upravnog odjela koji zahtijevaju
primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika 

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rad, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar unutarnji ustrojstvenih
jedinica Grada

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
redovan nadzor pročelnika te njegove upute za
rješavanje relativno složenih stručnih problema iz
nadležnosti Upravnog odjela za Gradonačelnika i
Gradsko vijeće, odnosno iz nadležnosti
Upravnog odjela:

- sudjeluje i priprema investicijske programe u
graditeljstvu i prati provedbu istih 

- sudjeluje u obavljanju kontrole tehničke
dokumentacije za građenje, 

- obavlja poslove pripreme dokumentacije
potrebnih dozvola za građenje sukladno zakonu

- sudjeluje u praćenju izgradnje na području grada
sukladno Zakonu, vodi evidenciju i sudjeluje u
izradi izvješće o stanju građenja 

- priprema potrebnu stručnu dokumentaciju za
stručne timova, 
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- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
Upravnog odjela

Red.broj: 8
III. KATEGORIJA, VIŠI REFERENT                                      
KLASIFIKACIJSKI RANG: 9

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
KOMUNALNI REDAR I /PROMETNI REDAR
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik

građevinskog, geotehničkog, poljoprivrednog
usmjerenja ili biologije i kemije

- najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
- završen program osposobljavanja za prometnog

redara,
- položen vozački ispit B kategorije
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova iz

nadležnosti prometnog redara
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju izričito određenih poslova

iz nadležnosti Upravnog odjela koji zahtijevaju
primjenu  precizno utvrđenih postupaka, metoda
rada i stručnih tehnika 

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada , uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar  i izvan unutarnjih
ustrojstvenih jedinica Grada

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
redovan nadzor pročelnika te njegove upute za
rješavanje relativno složenih stručnih problema iz
nadležnosti Upravnog odjela za Gradonačelnika i
Gradsko vijeće, odnosno iz nadležnosti
Upravnog odjela:

- obavlja poslove komunalnog redarstva u skladu
sa zakonom i drugim propisima,

- izdaje naloge za plaćanje mandatne kazne i
izrađuje prijedloge za pokretanje prekršajnog
postupka,

- vodi postupak i donosi rješenja u  postupcima
provođenja Odluke o komunalnom redu te ostalih
poslova komunalnog gospodarstva putem
komunalnog redarstva,

- preventivno djeluje u cilju otklanjanja i
ublažavanja devastiranja javnih površina,

- obavlja kontrolu korištenja javnih površina te
kontrolu održavanja čistoće u Gradu,

- surađuje  s nadležnim inspekcijama i službama u
okviru komunalnog redarstva,

- obavlja poslove prometnog redara sukladno zakonu
i drugim propisima,

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Upravnog odjela.

Red.broj: 9
III. KATEGORIJA,  REFERENT                                                        
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
KOMUNALNI REDAR II/PROMETNI REDAR
- SSS građevinskog, poljoprivrednog  usmjerenja

ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
- završen program osposobljavanja za prometnog

redara,
- položen vozački ispit B kategorije
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova iz

nadležnosti prometnog redara
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i svakodnevne poslove koji

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
stalni nadzor i upute komunalnog redara i
pročelnika i odgovara za pravilnu primjenu istih i
materijalne resurse s kojima radi, te stručno
komunicira unutar i izvan ustrojstvenih jedinica
Grada odnosno iz nadležnosti Upravnog odjela:

- priprema nacrte rješenja, mandatnih kazni i
prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka,
izrađuje zapisnike i ostale akte u  postupcima
provođenja Odluke o komunalnom redu te ostalih
poslova komunalnog gospodarstva putem
komunalnog redarstva

- pomaže komunalnom redaru izvršavanju poslova
komunalnog redarstva u obavljanju  poslova
čistoće i čuvanja javnih površina

- preventivno djeluje u cilju otklanjanja i
ublažavanja devastiranja javnih površina

- predlaže poduzimanje mjera u održavanju
komunalnog reda

- u suradnji s komunalnim redarom obavlja
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kontrolu izvršenja održavanja javnih površina te
kontrole održavanja čistoće u Gradu

- u suradnji s komunalnim redarom surađuje s
nadležnim inspekcijama i službama u okviru
komunalnog redarstva, 

- obavlja poslove prometnog redara sukladno
zakonu i drugim propisima

- obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika
Upravnog odjela 

Red. broj: 10
III. KATEGORIJA, REFERENT                                             
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
REFERENT ZA KATASTARSKO-
GEODETSKE POSLOVE 
- SSS građevinskog ili geodetskog usmjerenja
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA  I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA 
- obavlja jednostavne i svakodnevne poslove koji

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
stalni nadzor i upute pročelnika i odgovara za
pravilnu primjenu istih i materijalne resurse s
kojima radi, te stručno komunicira unutar
ustrojstvenih jedinica Grada odnosno iz
nadležnosti Upravnog odjela:

-obavlja snimanje i evidentiranje stanja i promjene
stanja veličina i namjena građevina u prostoru za
ažuriranje baze podataka, a naročito baze
podataka komunalne naknade te pripremu
zapisnika i ostale pripadajuće dokumentacije

- prati i vodi evidencije stanja izgrađenosti i vrste
objekata i uređaja komunalne infrastrukture te
sudjeluje u planiranju njihove daljnje izgradnje
sukladno dokumentima prostornog uređenja

- obavlja poslove geodetske izmjere i parcelacija
građevinskog zemljišta i objekata za potrebe
prenamjene i realizacije sukladno dokumentima
prostornog uređenja, a naročito za potrebe
projektiranja, održavanja i sanacije građevinskih
poslovnih i stambenih objekata, prometnih i
ostalih komunalnih objekata na području grada
sukladno zakonu i na zakonu donesenim
propisima

- obavlja poslove pripreme geodetsko - katastarske

dokumentacije u predmetima rješavanja
imovinsko- pravnih odnosa. 

- obavlja i ostale katastarsko-geodetske poslove po
nalogu pročelnika Upravnog odjela

Red. broj: 11
III.KATEGORIJA, REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11                                        

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
REFERENT ZA KOMUNALNO-UPRAVNE
POSLOVE
- SSS građevinskog usmjerenja
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i svakodnevne poslove koji

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
stalni nadzor i upute pročelnika i odgovara za
pravilnu primjenu istih i materijalne resurse s
kojima radi te stručno komunicira unutar
ustrojstvenih jedinica Grada, odnosno iz
nadležnosti Upravnog odjela:
1. sudjeluje u pripremi akata, izrađuje nacrte 

rješenja, ostalih akata i dokumentacije u 
svezi komunalnih poslova, a naročito u 
poslovima vezanim za izračun  i kontrolu 
komunalne naknade, komunalnog 
doprinosa, spomeničke rente, slivnih voda te
utvrđivanje i oslobađanje od obveze 
plaćanja istih, izračun visine najma stanova 
u vlasništvu grada  te oznaka stambenih i 
poslovnih objekata

2. obavlja administrativno-tehničke poslove iz 
nadležnosti Upravnog odjela

3. vodi propisane evidencije 
4. sudjeluje i obavlja i ostale poslove po nalogu

pročelnika Upravnog odjela

Red. broj: 12
III.KATEGORIJA, REFERENT                                                            
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11    

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja   
REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE
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- SSS upravnog usmjerenja ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim postupcima
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i svakodnevne poslove koji

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
stalni nadzor i upute pročelnika i odgovara za
pravilnu primjenu istih i materijalne resurse s
kojima radi, te stručno komunicira unutar
ustrojstvenih jedinica Grada odnosno iz
nadležnosti Upravnog odjela:
1. sudjeluje u pripremi akata, izrađuje 

nacrte rješenja, ostalih akata i 
dokumentacije u svezi komunalnih i 
stambenih poslova, a naročito u poslovima 
vezanim za kontrolu plaćanja obveza 
komunalne naknade, komunalnog 
doprinosa, spomeničke rente, slivnih voda 
utvrđivanje i oslobađanje od obveze 
plaćanja istih,

2. obavlja administrativno-tehničke poslove iz 
nadležnosti Upravnog odjela

3. vodi propisane evidencije 
4. sudjeluje i obavlja i ostale poslove po nalogu

pročelnika Upravnog odjela

Red. broj 13

III.KATEGORIJA, REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11                                             

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
PROMETNI REDAR
- SSS upravnog, prometnog ili tehničkog

usmjerenja
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
- završen program osposobljavanja za prometnog

redara
- položen vozački  ispit B kategorije
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova iz

nadležnosti prometnog redara
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i svakodnevne poslove koji

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
stalni nadzor i upute pročelnika i odgovara za
pravilnu primjenu istih i materijalne resurse s
kojima radi, te stručno komunicira unutar i izvan
ustrojstvenih jedinica Grada odnosno iz
nadležnosti Upravnog odjela:
1. obavlja poslove prometnog redarstva na 

području Grada u skladu sa zakonom i 
drugim propisima i to:

2. obavlja poslove nadzora nepropisno 
zaustavljenih i parkiranih  vozila,

3. obavlja poslove upravljanja prometom,
4. obavlja poslove premještanja nepropisno 

zaustavljenih i parkiranih vozila,
5. izdaje naredbe za premještanje nepropisno 

zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno 
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, 

6. naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno 
zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno 
izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno 
zakonu,

7. izrađuje izvješća i zapisnike i obavlja druge 
poslove po nalogu,,

8. u suradnji s komunalnim redarom surađuje s 
nadležnim inspekcijama i službama u okviru
prometnog redarstva,

9. obavlja poslove prijevoza na području i 
izvan područja Grada za potrebe tijela 
upravnih tijela,

10. obavlja i druge poslove po nalogu  
pročelnika Upravnog odjela.

Red.broj: 14
I. KATEGORIJA, VIŠI SAVJETNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 4

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE 
- magistar/ra prava ili stručni specijalist prava
- najmanje 4 godine radnog iskustva  na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- organizira obavljanje poslova, obavlja

najsloženije poslove i daje potporu službenicima
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u rješavanju složenih zadaća iz nadležnosti
Upravnog odjela, 

- samostalan je u radu uz češći nadzor i pomoć
pročelnika pri rješavanju stručnih problema, 

- ima odgovornost za materijalne resurse s kojima
radi te višu odgovornost za zakonitost rada i
postupanja  i pravilnu primjenu postupaka i
metoda rada u Upravnom odjelu

- učestalo stručno komunicira unutar i izvan
Upravnog odjela, u svrhu prikupljanja ili
razmjene informacija

- sudjeluje u pripremanju iz nadležnosti Upravnog
odjela za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,
odnosno iz nadležnosti Upravnog odjela:

- sudjeluje u stručnoj izradi nacrta odluka za
Gradonačelnika i Gradsko vijeće, 

- vodi postupak  u upravnom području prostornog
uređenja i gradnje, odnosno:

- vodi postupak izdavanja lokacijskih i
građevinskih dozvola, potvrda parcelacijskog
elaborata i  utvrđivanja građevne čestice,

- vodi postupak izdavanja  dozvola po posebnim
zakonima iz područja prostornog uređenja i
gradnje, 

- vodi postupak za izdavanje rješenja o izvedenom
stanju, 

- sudjeluje po potrebi u postupku izdavanja
uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje
građevine, 

- izdaje izvode iz prostornih planova,
- koordinira i prati izradu prostornih planova,

priprema i izrađuje akte te obavlja stručne
poslove u svezi donošenja prostornih planova,

- obavlja poslove na pripremi i izradi izvješća o
stanju u prostoru,

- sudjeluje u radu stručnih povjerenstava i pripremi
potrebne stručne dokumentacije, 

- vodi propisane evidencije i izdaje uvjerenja i
potvrde,

- sudjeluje u obavljanju očevida na terenu te
sastavljanju zapisnika,

- priprema informacije i druge stručne materijale iz
područja prostornog uređenja i   gradnje,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
Upravnog odjela.

Red.broj: 15
II.KATEGORIJA, VIŠI STRUČNI SURADNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE  I GRADNJU

- magistar/ra inženjer/ka arhitekture ili
građevinarstva ili stručni/a specijalist/ca
građevinarstva 

- najmanje 1 godina radnog iskustva  na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju stalnih složenijih upravnih

i stručnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela
uz redoviti nadzor i upute pročelnika

- pomaže i koordinira rad na manje složenim
pravnim poslovima u Upravnom odjelu

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar te povremeno izvan
ustrojstvenih jedinica Grada u svrhu prikupljanja
i razmjene informacija

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
nadzor i stalne upute pročelnika iz nadležnosti
Upravnog odjela za Gradonačelnika i Gradsko
vijeće, odnosno iz nadležnosti Upravnog odjela:

- sudjeluje u stručnoj izradi nacrta odluka za
Gradonačelnika i Gradsko vijeće ,

- vodi postupak i stručno izrađuje nacrte rješenja u
upravnom području prostornog uređenja i gradnje
i to postupka izdavanja i izrade lokacijske i
građevinske dozvole, potvrde parcelacijskog
elaborata i  rješenja o utvrđivanju građevne
čestice,

- vodi po potrebi postupak izdavanja uporabnih
dozvola i dozvola za uklanjanje građevine ,

- izdaje izvode iz prostornih planova,
- koordinira i prati izradu prostornih planova,

priprema i izrađuje akte te obavlja stručne
poslove u svezi donošenja prostornih planova,

- obavlja poslove na pripremi i izradi izvješća o
stanju u prostoru,

- sudjeluje u radu stručnih timova te pripremi
potrebne stručne dokumentacije, 

- vodi propisane evidencije i izrađuje uvjerenja i
potvrde,

- obavlja očevid na terenu te sastavlja zapisnike,
- priprema informacije i druge stručne materijale iz

područja prostornog uređenja i   gradnje,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

Upravnog odjela.
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Red.broj: 16
III.KATEGORIJA,  VIŠI REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 9

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI  REFERENT ZA  UPRAVNE POSLOVE
- stručni prvostupnik javne uprave ili sveučilišni ili

stručni prvostupnik inženjer/ka građevinarstva ili
sveučilišni prvostupnik inženjer/ka arhitekture,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju izričito određenih poslova

iz nadležnosti Upravnog odjela koji zahtijevaju
primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda
rada i stručnih tehnika 

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rad, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar unutarnji ustrojstvenih
jedinica Grada

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
redovan nadzor pročelnika te njegove upute za
rješavanje relativno složenih stručnih problema iz
nadležnosti Upravnog odjela za Gradonačelnika i
Gradsko vijeće, odnosno iz nadležnosti
Upravnog odjela:

- izrađuje prijepise građevinskih dozvola, prijave
početka građenja

- vodi propisane evidencije,
- obavlja upravno-pravne poslove za potrebe

vođenja postupaka,
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu po

nalogu  pročelnika Upravnog odjela.

Red.broj: 17
III.KATEGORIJA,  VIŠI REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 9

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI  REFERENT ZA GRADNJU   
- stručni prvostupnik javne uprave ili sveučilišni ili

stručni prvostupnik inženjer/ka građevinarstva ili
sveučilišni prvostupnik inženjer arhitekture,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit 
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju izričito određenih poslova

iz nadležnosti Upravnog odjela koji zahtijevaju
primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda
rada i stručnih tehnika 

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rad, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar unutarnji ustrojstvenih
jedinica Grada

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
redovan nadzor pročelnika te njegove upute za
rješavanje relativno složenih stručnih problema iz
nadležnosti Upravnog odjela za Gradonačelnika i
Gradsko vijeće, odnosno iz nadležnosti
Upravnog odjela:

- vodi postupak i stručno izrađuje nacrte uporabnih
dozvola i dozvola za uklanjanje građevine,
tehničke preglede građevina i provođenje
postupka etažiranja,

- vodi propisane evidencije,
- surađuje u izradi informacija i statističkih

izvješća iz područja gradnje,
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu po

nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Red.broj: 18
III.KATEGORIJA,  REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG:11

Naziv radnog mjesta i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE  
-         SSS upravnog, građevinskog ili arhitektonskog

usmjerenja
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA 
- obavlja jednostavne i uglavnom rutinske poslove

koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
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stalni nadzor i upute pročelnika, odgovara za
pravilnu primjenu istih i materijalne resurse s
kojima radi  te stručno komunicira unutar
ustrojstvenih jedinica Grada, odnosno iz
nadležnosti Upravnog odjela:

- obavlja administrativno-tehničke poslove u
postupcima do donošenja rješenja,

- izrađuje izvode iz prostornih planova, ovjerava
potvrde parcelacijskih elaborata

- vodi propisane evidencije i izrađuje uvjerenja i
potvrde,

- surađuje u izradi informacija i statističkih
izvješća iz područja prostornog uređenja i
gradnje,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
Upravnog odjela"

Članak 5.

Iza članka 12. dodaju se novi članci 12.a i 12.b
koji glase:

"Članak 12.a

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu
povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti teške koje
su propisane zakonom i lake koje su

propisane zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 12.b

Lakim povredama službene dužnosti, pored
propisanih Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, smatraju se i sljedeće povrede:
1. učestalo korištenje dnevne pauze u većem

vremenu od propisanog ili izlazak iz gradske
uprave bez odobrenja nadređenog službenika,

2. nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje
dostavljanja osobnih podataka koji su potrebni
radi  ostvarivanja prava i obveza te odgovornosti
iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
sukladno zakonu, a koje prikuplja, obrađuje i
koristi upravno tijelo nadležno za pravilno,
potpuno i pravovremeno utvrđivanje istih prava,
obveza i odgovornost službenika i namještenika
sukladno zakonu, 

3. namjerno otežavanje obavljanja poslova drugim
službenicima i namještenicima,

4. odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme
provedeno na radu,

5. onemogućavanje drugim službenicima i

namještenicima korištenje pomagala i druge
opreme za olakšavanje izvršenja radnih zadataka,

6. kršenje propisa o ravnopravnosti spolova,
7. nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu,

nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja
predvidivih događaja koji dovode do
nemogućnosti obavljanja poslova i zadataka u
tijelima  Grada,

8. širenje neistina u svrhu uznemiravanja i
izazivanja osjećaja osobne nesigurnosti
službenika i namještenika,

9. konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada i
njihovo unošenje u radne prostorije,  

10.dolazak na posao u alkoholiziranom stanju,
11.uporaba duhanskih proizvoda u službenim

prostorijama, protivno zakonu,
12.kršenje Etičkog kodeksa, osim kada su time

ispunjena obilježja neke od drugih povreda
službene dužnosti propisanih Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi,

13.osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje
neke od teških povreda službene dužnosti
propisanih u članku 46. točka 1., 2., 3., 6. i 11.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog
teške povrede službene dužnosti procijeni da nije
svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede
službene dužnosti."

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se   u "Službenom vjesniku" Grada
Virovitice.

KLASA:023-01/016-01/16
URBROJ: 2189/01-08/1-16-2
Virovitica, 31. kolovoza  2016.

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi (¨Narodne novine¨br.86/08 i i 61/11) i
39. Statuta grada Virovitice-pročišćeni tekst
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br.7/14),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 31.  kolovoza
2016.g. donosi
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PRAVILNIK
O IZMJENAMA I  DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM 

REDU TAJNIŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Tajništva
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br.16/10.)(u
daljnjem tekstu: Pravilnik) u  članku 1. dodaju se
stavci 2. i 3.   koji  glase:

"Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu
u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se
jednako na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena te na
uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u
rodu koji odgovara spolu zaposlenika raspoređenog
na odnosno radno mjesto."

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. Pravilnika  u tabeli
Osnovni podaci o radnom mjestu  redni broj: 6. briše
se, a ukupni broj izvršitelja „7“ zamjenjuje se brojem
„6“.

U istom članku „Redni broj: 6“ sa opisom radnog
mjesta briše se.

Članak 3.

Iza članka 12. dodaju se novi članci 12.a i 12.b
koji glase:

"Članak 12.a

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu
povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti teške koje
su propisane Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i lake koje su propisane navedenim
Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 12.b

Lakim povredama službene dužnosti, pored
propisanih Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, smatraju se i sljedeće povrede:
1. učestalo korištenje dnevne pauze u većem

vremenu od propisanog ili izlazak iz gradske
uprave bez odobrenja nadređenog službenika,

2. nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje
dostavljanja osobnih podataka koji su potrebni

radi  ostvarivanja prava i obveza te odgovornosti
iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
sukladno zakonu, a koje prikuplja, obrađuje i
koristi upravno tijelo nadležno za pravilno,
potpuno i pravovremeno utvrđivanje istih prava,
obveza i odgovornost službenika i namještenika
sukladno zakonu, 

3. namjerno otežavanje obavljanja poslova drugim
službenicima i namještenicima,

4. odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme
provedeno na radu,

5. onemogućavanje drugim službenicima i
namještenicima korištenje pomagala i druge
opreme za olakšavanje izvršenja radnih zadataka,

6. kršenje propisa o ravnopravnosti spolova,
7. nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu,

nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja
predvidivih događaja koji dovode do
nemogućnosti obavljanja poslova i zadataka u
tijelima  Grada,

8. širenje neistina u svrhu uznemiravanja i
izazivanja osjećaja osobne nesigurnosti
službenika i namještenika,

9. konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada i
njihovo unošenje u radne prostorije,  

10.dolazak na posao u alkoholiziranom stanju,
11.uporaba duhanskih proizvoda u službenim

prostorijama, protivno zakonu,
12.kršenje Etičkog kodeksa, osim kada su time

ispunjena obilježja neke od drugih povreda
službene dužnosti propisanih Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi,

13.osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje
neke od teških povreda službene dužnosti
propisanih u članku 46. točka 1., 2., 3., 6. i 11.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog
teške povrede službene dužnosti procijeni da nije
svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede
službene dužnosti."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se  u ¨Službenom vjesniku¨ Grada
Virovitice.

KLASA:023-01/16-01/17

URBROJ: 2189/01-08/1-16-2

Virovitica,  31. kolovoza 2016.

GRADONAČELNIK 

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



SLUŽBENI VJESNIK br. 7 23. rujna  2016.Strana 80

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj
(područnoj) samoupravi ( ¨Narodne novine¨br.86/08) i 39. Statuta grada Virovitice - pročišćeni
tekst (¨Službeni vjesnik¨ Grada Virovitice, br. 7/14), Gradonačelnik Grada Virovitice dana 31.
kolovoza  2016.g. donosi

P R A V I L N I K 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

UREDA  GRADONAČELNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika (Službeni vjesnik, br. 16/10, 2/13,
8/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  u  članku 1. dodaju se stavci 2. i 3.   koji  glase:

"Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu u muškom rodu uporabljeni su neutralno i
odnose se jednako na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u
rodu koji odgovara spolu zaposlenika raspoređenog na odnosno radno mjesto."

Članak 2.

Članak 12. Pravilnika mijenja se i glasi:      
"U Uredu se utvrđuju sljedeća radna mjesta sa osnovnim podacima o radnom mjestu, opisom

poslova, opisom razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta i  brojem izvršitelja
kako slijedi: 
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Red. broj: 1
I.KATEGORIJA, GLAVNI  RUKOVODITELJ
KLASIFIKACIJSKI RANG: 1

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
PROČELNIK
- magistar prava, ekonomije ili politologije ili

stručni specijalist ekonomskog usmjerenja,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske

vještine potrebe za uspješno upravljanje
upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom
jedinicom upravnog tijela

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- rukovodi Uredom i unutarnjim ustrojstvenim

jedinicama u sastavu Ureda u skladu sa zakonom
i drugim propisima,

- planira, vodi i koordinira povjerene poslove,
doprinosi razvoju novih strategija i rješava
strateške zadaće iz svoje nadležnosti,

- samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim
pitanjima u okviru općih strateških smjernica
Ureda,

- ima nadzornu, upravljačku, materijalnu i
financijsku odgovornost  te odgovara za
zakonitost svojeg rada i postupanja,

- provodi neposredan nadzor nad radom u Uredu,
- raspoređuje poslove, koordinira i nadzire izradu

akata i obavljanja poslova djelatnika,  poduzima
mjere za osiguranje učinkovitosti u radu Ureda,

- odlučuje o pravima i obvezama službenika,
namještenika i vježbenika,  brine o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju djelatnika, o
urednom i pravilnom korištenju imovine i
sredstava za rad  te poduzima mjere za
utvrđivanje odgovornosti za povrede službene
dužnosti sukladno zakonu, kolektivnim
ugovorom, drugim propisima i općim aktima,

- osigurava stručnu komunikaciju i suradnju Ureda
sa tijelima državne uprave, jedinicama  lokalne i
područne (regionalne i lokalne) samouprave,
stranim delegacijama te drugim institucijama od
utjecaja na provedbu plana i programa svog
Ureda,

- obavlja i druge poslove po nalogu
Gradonačelnika.

Red.broj: 2
I.KATEGORIJA,  RUKOVODITELJ 1.RAZINE
KLASIFIKACIJSKI RANG: 4

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VODITELJ ODSJEKA ZA JAVNU NABAVU I
OPĆE POSLOVE
- magistar prava ili ekonomije ili stručni specijalist

prava ili ekonomije
- najmanje 4 godine radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima  
- stručno ovlaštenje za obavljanje poslova javne

nabave 
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja:1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- organizira obavljanje poslova, obavlja

najsloženije poslove i daje potporu službenicima
u rješavanju složenih zadaća iz nadležnosti
Odsjeka, 

- samostalan je u radu uz češći nadzor i pomoć
pročelnika pri rješavanju stručnih problema, 

- ima odgovornost za materijalne resurse s kojima
radi te višu odgovornost za zakonitost rada i
postupanja  i pravilnu primjenu postupaka i
metoda rada u Odsjeku

- učestalo stručno komunicira unutar i izvan
Odsjeka odnosno Ureda, u svrhu prikupljanja ili
razmjene informacija,  odnosno iz nadležnosti
Odsjeka:

- proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja u
područjima iz nadležnosti Odsjeka, 

- izrađuje prijedloge općih i drugih akata iz
nadležnosti Ureda, odnosno

- analizira, proučava, organizira i planira javnu
nabavu u skladu s prioritetima i stvarnim
potrebama javne nabave i izrađuje plan javne
nabave Grada,

- priprema stručne podloge za objavu i provedbu
postupaka javne nabave,

- vodi postupke javne nabave, 
- organizira i  koordinira rad stručnih

povjerenstava,
- vrši kontrolu evidencija javne nabave,
- izrađuje odluke, zapisnike, ugovore i dr. akte u

postupcima javne nabave,
- izrađuje sva potrebna izvješća propisana

posebnim zakonima,  podzakonskim aktima te
općim aktima Grada,

- vodi opće, kadrovske i personalne poslove
zaposlenika, odnosno:
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- vodi propisane evidencije zaposlenika Grada,
- izrađuje pravilnike, kolektivne ugovore, planove,

programe sukladno posebnim zakonima,
podzakonskim aktima te općim aktima Grada,

- vodi i rješava u upravnim postupcima o
utvrđivanju prava i obveza zaposlenika i
dužnosnika Grada,

- organizira i koordinira informiranje, medijsko
praćenje i protokol Gradonačelnika i njegovih
zamjenika te ostalih dužnika Grada kao i
upravnih tijela Grada,

- stručno komunicira i surađuje sa tijelima državne
uprave, jedinicama  lokalne i područne
(regionalne i lokalne) samouprave, stranim
delegacijama te drugim institucijama ,

- obavlja sve upravne i pravne i druge najsloženije
poslove po nalogu pročelnika Ureda.

Red.broj: 3
III.KATEGORIJA,  VIŠI  STRUČNI 
SURADNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VIŠI  STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE SA
JAVNOŠĆU I OPĆE POSLOVE
- magistar prava ili stručni specijalist javne uprave
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- sudjeluje u rješavanju izričito određenih poslova

iz nadležnosti Ureda koji zahtijevaju primjenu
jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka,
metoda rada i stručnih tehnika, 

- poduzima mjere  i odgovara za osiguranje
učinkovitosti u radu, pravilnu primjenu utvrđenih
postupaka i metoda rada, za uredno i pravilno
korištenje imovine i sredstava za rad te stručno
komunicira unutar unutarnjih ustrojstvenih
jedinica Grada,

- sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
redovan nadzor pročelnika te njegove upute za
rješavanje relativno složenih stručnih problema iz
nadležnosti Odsjeke odnosno Ureda za
Gradonačelnika i Gradsko vijeće, odnosno iz
nadležnosti Odsjeka:

- provodi pravovremeno i cjelovito informiranje
javnosti o radu Gradonačelnika i aktivnostima u
okviru djelatnosti gradskih tijela,

- surađuje s nadležnim institucijama, državnim
tijelima i službama, gospodarskim subjektima,
udrugama i jedinicama lokalne i regionalne
(područne) samouprave,

- daje odgovore i  informacije na pitanja novinara
po uputama i odobrenju Gradonačelnika,

- sudjeluje u organizaciji medijskih i javnih
nastupa Gradonačelnika,  zamjenika
gradonačelnika i ostalih dužnosnika Grada,
medijskih kampanja i događaja vezanih za
programe Grada Virovitice,

- vrši tekstualne i kvantitativno-kvalitativne
analize medijskih objava o Gradu Virovitici,

- vrši poslove akreditacije novinara i sudjeluje  u
organiziranju ispitivanja javnog mnijenja,

- priprema sve materijale za javne nastupe za
Gradonačelnika i ostalih dužnosnika Grada, 

- vrši  organizacijske i tehničke poslove protokola i
ceremonijala posebno za potrebe gradonačelnika
i drugih dužnosnika Grada Virovitice u svezi
posjeta i prijama delegacija i izaslanstva,

- sudjeluje u organiziranju poslova ceremonijala
posebnih svečanosti i drugih prigoda od značaja
za Grad, 

- provodi aktivnosti vezane za službene posjete i
putovanja Gradonačelnika i dužnosnika Grada,
priprema kalendar posjeta i putovanja,

-  sudjeluje u pripremanju i donošenju akata uz
nadzor i stalne upute  pročelnika i     voditelja
Odsjeka,

- stručno izrađuje nacrte odluka za Gradonačelnika
i Gradsko vijeće 

- sudjeluje u pripremi i vođenju svih oblika
natječajnih postupaka,

- stručno izrađuje nacrte svih vrsta ugovora,
sporazuma, rješenja, naloga, potvrda i drugih
akata, a naročito: vodi opće, kadrovske i
personalne poslove zaposlenika, vodi propisane
evidencije zaposlenika Grada, izrađuje nacrte
rješenja u upravnim postupcima o utvrđivanju
prava i obveza zaposlenika i dužnosnika Grada,

- obavlja i  druge odgovarajuće  poslove po nalogu
voditelja Odsjeka i pročelnika Ureda.

Red. broj: 4
III. KATEGORIJA, REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
ADMINISTRATIVNI TAJNIK 
- SSS upravnog, ekonomskog  usmjerenja ili

gimnazija 
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- najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i svakodnevne poslove koji

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
stalni nadzor i upute pročelnika i odgovara za
pravilnu primjenu istih i materijalne resurse s
kojima radi, te stručno komunicira unutar
ustrojstvenih jedinica Grada odnosno iz
nadležnosti Odsjeka odnosno Ureda:

- obavlja tajničke i druge poslove za potrebe
dužnosnika Grada Virovitice u svezi s prijmom
stranaka, telefoniranjem, faksiranjem poruka i
elektroničkim putem,

- vodi evidencije zaprimljenih podnesaka te
evidencije za potrebe i po  nalogu
Gradonačelnika,

- pomaže u organizaciji  i vođenju sastanaka za
dužnosnike Grada,

- obavlja administrativno-tehničke poslove vezane
za opće,  kadrovske i personalne  poslove,

- naručuje namirnice za potrebe reprezentacije
Ureda, 

- izrađuje dopise, zahtjeve, prijave i dr. podneske,
- obavlja poslove nabave opreme, uredskog i

drugog materijala za potrebe gradonačelnika te
upravnih tijela i službi,

- obavlja poslove vezane za osiguranje, utrošak i
otpis otpreme i materijala,

- obavlja administrativno-tehničke poslove vezane
za opće, kadrovske i personalne poslove vodi
evidencije za potrebe službe,

- obavlja i druge poslove po nalogu  voditelja
Odsjeka, pročelnika Ureda i Gradonačelnika.

Red. broj: 5
III. KATEGORIJA, REFERENT
KLASIFIKACIJSKI RANG: 11

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
REFERENT ZA JAVNU NABAVU I OPĆE
POSLOVE 
- SSS upravnog, informatičkog usmjerenja ili

gimnazija 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja jednostavne i svakodnevne poslove koji

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika uz
stalni nadzor i upute pročelnika i odgovara za
pravilnu primjenu istih i materijalne resurse s
kojima radi, te stručno komunicira unutar
ustrojstvenih jedinica Grada odnosno iz
nadležnosti Ureda:

- prikuplja podatke i svu potrebnu dokumentaciju
za potrebe izrade plana javne nabave za Grad,

- obavlja informatičko-tehničku podršku u
provođenju postupaka javne nabave i vrši
elektroničku objavu javne nabave sukladno
posebnom zakonu i podzakonskim aktima,

- obavlja administrativno-stručne poslove u
postupcima nabave,

- stručno izrađuje dopise, zahtjeve, prijave i dr.
podneske,

- obavlja upisivanje podataka u računalne baze
podataka, upis i jednostavnu obradu te razmjenu
elektroničkih (digitalnih) dokumenata,

- održava i upravlja računalnim sustavima i
mrežama grada

- pruža manje složene oblike pomoći korisnicima
informatičkih resursa iz samoupravnog
djelokruga grada

- obavlja poslove pripreme, kontrole i distribucije
dokumentacije potrebne za djelovanje
informatičkog sustava 

- uređuje web stranice Grada i brine se o
održavanju telekomunikacija Grada

- obavlja poslove informatičke pripreme
prezentacija i manifestacija u organizaciji grada,

- obavlja i  druge poslove po nalogu  voditelja
Odsjeka  i pročelnika Ureda.

Red.broj: 6
I.KATEGORIJA,  RUKOVODITELJ 1.RAZINE
KLASIFIKACIJSKI RANG: 4

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
VODITELJ ODSJEKA ZA UNUTARNJUU
REVIZIJU
- magistar prava ili ekonomije ili stručni specijalist

ekonomskog usmjerenja
- najmanje 4 godine radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima  
- poznavanje rada na računalu
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- položen državni stručni ispit
- stručno ovlaštenje za obavljanje poslova

unutarnje revizije
Broj izvršitelja:1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- organizira obavljanje poslova, obavlja

najsloženije poslove i daje potporu službenicima
u rješavanju složenih zadaća iz nadležnosti
Odsjeka , 

- samostalan je u radu uz češći nadzor i pomoć
pročelnika pri rješavanju stručnih problema, 

- ima odgovornost za materijalne resurse s kojima
radi te višu odgovornost za zakonitost rada i
postupanja  i pravilnu primjenu postupaka i
metoda rada u Odsjeku,

- učestalo stručno komunicira unutar i izvan
Odsjeka odnosno Ureda, u svrhu prikupljanja ili
razmjene informacija,  odnosno iz nadležnosti
Odsjeka:

- obavlja unutarnju reviziju u skladu sa posebnim
zakonom, drugim propisima, standardima,
smjernicama i metodologijom unutarnje revizije,
Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora te
Poveljom unutarnjih revizora,

- određuje revizorski  tim i voditelja tima,
- predlaže i sudjeluje u pripremi  planova unutarnje

revizije,
- odobrava plan pojedinačne revizije,
- izrađuje godišnje izvješće o obavljenoj unutarnjoj

revizije,
- angažira stručnjake-specijaliste za pomoć u

obavljanju unutarnjih revizija specifičnih
područja,

- podnosi zahtjeve revidiranoj jedinici, odnosno
upravnim tijelima  za informacijama, podacima i
dokumentacijom radi potreba obavljanje
unutarnje revizije,

- izrađuje i podnosi gradonačelniku revizorska
izvješća u skladu sa zakonom, pravilnikom i
drugim propisima,

- prati provedbu preporuka te daje savjete u vezi s
provedbom preporuka iz izvješća, 

- izravno je odgovoran Gradonačelniku i obavlja
isključivo poslove unutarnje revizije

- surađuje i pruža informacije Središnjoj
harmonizacijskoj jedinici i Državnom uredu za
reviziju,

- obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti po
nalogu Gradonačelnika.

Red.broj: 7
II.KATEGORIJA,  SAVJETNIK
KLASIFIKACIJSKI RANG: 5

Naziv radnog mjesta  i opis standardnog mjerila
potrebnog stručnog znanja 
POMOĆNI  UNUTARNJI REVIZOR
- magistar prava ili ekonomije ili stručni specijalist

ekonomskog usmjerenja
- najmanje 3 godine radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima  
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
- stručno ovlaštenje za obavljanje poslova

unutarnje revizije
Broj izvršitelja:1

OPIS POSLOVA I RAZINE STANDARDNIH
MJERILA
- obavlja pojedinačne revizije po ovlaštenju

voditelja Odsjeka za unutarnju reviziju kao
voditelj ili član tima, 

- osposobljen  je za  obavljanje najsloženijih
revizija,

-  za svaku obavljenu reviziju izrađuje revizorsko
izvješće po svim fazama  sukladno planu revizije,

- zadužen je za dokumentiranje i izvještavanje
pročelnika o tijeku provođenja revizije, izrađuje i
potpisuje nacrt revizorskog izvješća,

- raspravlja nalaze i preporuke iz revizorskog
izvješća s pročelnicima revidiranih upravnih
tijela,

- prati provedbu danih preporuka i unapređenje
rada,

- daje  savjete za unapređenje  rada, učinkovitost i
djelotvornost Odsjeka,

- sudjeluje u  revizijama korištenja sredstva
Europske unije i drugih međunarodnih
organizacija

- u svom radu obvezno primjenjuju  povelju
unutarnjih revizora, Kodeks strukovne etike i
Priručnik za unutarnje  revizore,

- obavlja sve ostale poslove u  skladu s Zakonom
po nalogu voditelja Odsjeka  

Članak 3.

Iza članka 12. dodaju se novi članci 12.a i 12.b
koji glase:

"Članak 12.a

Službenik i namještenik odgovara za počinjenu
povredu službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti teške koje
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su propisane zakonom i lake koje su propisane
zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 12.b

Lakim povredama službene dužnosti, pored
propisanih Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, smatraju se i sljedeće povrede:
1. učestalo korištenje dnevne pauze u većem

vremenu od propisanog ili izlazak iz gradske
uprave bez odobrenja nadređenog službenika,

2. nepravovremeno dostavljanje ili odbijanje
dostavljanja osobnih podataka koji su potrebni
radi  ostvarivanja prava i obveza te odgovornosti
iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
sukladno zakonu, a koje prikuplja, obrađuje i
koristi upravno tijelo nadležno za pravilno,
potpuno i pravovremeno utvrđivanje istih prava,
obveza i odgovornost službenika i namještenika
sukladno zakonu, 

3. namjerno otežavanje obavljanja poslova drugim
službenicima i namještenicima,

4. odbijanje stručnog usavršavanja organiziranog u
okviru radnog vremena i priznatog kao vrijeme
provedeno na radu,

5. onemogućavanje drugim službenicima i
namještenicima korištenje pomagala i druge
opreme za olakšavanje izvršenja radnih zadataka,

6. kršenje propisa o ravnopravnosti spolova,
7. nepridržavanje propisanih mjera zaštite na radu,

nepoduzimanje mjera u svrhu otklanjanja
predvidivih događaja koji dovode do
nemogućnosti obavljanja poslova i zadataka u
tijelima  Grada,

8. širenje neistina u svrhu uznemiravanja i
izazivanja osjećaja osobne nesigurnosti
službenika i namještenika,

9. konzumiranje alkoholnih pića tijekom rada i
njihovo unošenje u radne prostorije,  

10. dolazak na posao u alkoholiziranom stanju,
11. uporaba duhanskih proizvoda u službenim

prostorijama, protivno zakonu,
12. kršenje Etičkog kodeksa, osim kada su time

ispunjena obilježja neke od drugih povreda
službene dužnosti propisanih Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi,

13. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje
neke od teških povreda službene dužnosti
propisanih u članku 46. točka 1., 2., 3., 6. i 11.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka
zbog teške povrede službene dužnosti procijeni
da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške
povrede službene dužnosti."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a  objavit će se  u ¨Službenom vjesniku¨ Grada
Virovitice.
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