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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(''Narodne novine'', broj 87/08.,  136/12. i 15/15.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(''Službeni vjesnik Grada Virovitice'', broj 7/14.),
Gradsko Vijeće Grada Virovitice na 27. sjednici
održanoj dana 29. studenoga 2016. godine donosi 

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA

VIROVITICE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje struktura  Proračuna
Grada Virovitice za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu:
Proračun), njegovo izvršavanje,  upravljanje dugom
te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava,
gradonačelnika, te druga pitanja  u izvršavanju
Proračuna. 

U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe
Zakona o proračunu,  Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona
o sustavu unutarnjih  kontrola u javnom sektoru, te
Statuta Grada Virovitice.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te
plana razvojnih programa.

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

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda
i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete
razvoja Grada Virovitice povezane s programskom i
organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Članak 3.

Nakon donošenja Proračuna, nadležno upravno
tijelo  Grada Virovitice obvezno je izvijestiti o
odobrenim sredstvima one proračunske korisnike
koji su u njegovom razdjelu   proračuna.

Članak 4.

Proračunski korisnici i  upravna tijela grada
odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu

prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu
uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i
izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun
u skladu sa zakonom ili drugim propisima. Stvarna
naplata  prihoda  nije ograničena procjenom prihoda
u Proračunu.

Namjenski prihodi i primici  jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada
s naslova osiguranja te namjenski primici od
zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski
korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i
u tržišnim uvjetima, koji se ne financiraju iz
proračuna.

Uspostavom gradske riznice vijeće manjinske
samouprave i Razvojna agencija VTA izuzeti su od
obveze uplate u Proračun  namjenskih prihoda kao i
vlastitih prihoda koje ostvare obavljanjem poslova
na tržištu i u tržišnim uvjetima koji nisu financirani
iz Proračuna, ali su obvezni izvještavati Grad
Viroviticu o naplaćenim prihodima i utrošenim
rashodima iz namjenskih i vlastitih prihoda. Rok za
dostavu izvještaja je do 10. u mjesecu za protekli
mjesec, a za mjesec prosinac do 20. siječnja iduće
godine.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u
prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću
proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici te vlastiti
prihodi uplaćeni iznad iznosa utvrđenih Proračunom,
mogu se izvršavati u visini stvarno uplaćenih
sredstava.

Uplaćeni, a neplanirani namjenski prihodi i
primici te vlastiti prihodi mogu se koristiti prema
naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u
Proračunu uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Vlastiti prihodi  proračunskih korisnika koji nisu
iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u
Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Proračunski korisnici su dužni pridržavati se
uputa upravnog tijela za financije o  postupku
obračunavanja  prihoda iz svoje nadležnosti u smislu
pravilnog načina uplaćivanja prihoda u gradski
proračun.   

Članak 5.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju korisnicima
koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za
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nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. Iznos
ukupnih izdataka  ne smije biti veći od iznosa
predviđenih proračunom, osim u slučajevima
propisanim ovom odlukom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na
teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene
Proračunom, osim ako su namjenski prihodi i
primici, te vlastiti prihodi uplaćeni u nižem opsegu
nego što je planirano Proračunom, korisnik tada
može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno
uplaćenih sredstava. 

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po
ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim
godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz
suglasnost gradonačelnika, te ih moraju uključiti u
financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.  

Obveze po investicijskim projektima mogu se
preuzeti tek po provedenom stručnom vrednovanju i
ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti
investicijskog projekta. Priprema, ocjena i izvedba
investicijskih projekata vršit će se sukladno
metodologiji uredbe Vlade.

Investicijski projekti u smislu ovog članka
obuhvaćaju ulaganja u povećanje i očuvanje
vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine,
opremu i drugu dugotrajnu materijalnu i
nematerijalnu imovinu, uključujući ulaganja u
izobrazbu i osposobljavanje, razvoj novih
tehnologija, poboljšanja kvalitete života i druga
ulaganja iz kojih će se ostvariti koristi. 

Korisnici su obvezni za svako zasnivanje radnog
odnosa tražiti prethodnu suglasnost osnivača ako se
sredstva za plaće i materijalne rashode osiguravaju iz
gradskog proračuna.

Članak 6.

Proračunski korisnik na temelju iznosa utvrđenih
Proračunom obvezan je sastaviti svoj financijski
plan za proračunsku godinu po mjesecima, za cijelu
godinu u skladu s planiranim dospijećem obveza.

Financijski plan iz stavka 1. ovog članka mora se
izraditi do 15. siječnja tekuće godine i dostaviti
nadležnom upravnom tijelu u čijem razdjelu se
osiguravaju rashodi za proračunskog korisnika i
Službi za financije Grada Virovitice.

Tijekom godine mjesečni financijski planovi
mogu se mijenjati u skladu s promjenama u
dospijeću obveza, odobrenim preraspodjelama, te
izmjenama i dopunama proračuna.

Upravno tijelo  za financije planira likvidnost

Proračuna u skladu s novčanim tijekom i mjesečnim
planovima za izvršavanje Proračuna.

Članak 7.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se
temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi
kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika mora
prije upućivanja zahtjeva za isplatom sredstava
provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze
koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Isplata sredstava vrši se na osnovu autoriziranog
zahtjeva ovlaštene osobe nadležnog upravnog tijela,
a temeljem zahtjeva korisnika proračuna.

Članak 8.

Gradonačelnik može donijeti odluku o
preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i za
nabavu nefinancijske imovine u okviru u Proračunu
planiranih sredstava za rashode najviše do 5% na
proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Proračunski korisnik uz zahtjev za
preraspodjelom sredstava koja se može izvršiti
najviše do 5% nadležnom upravnom tijelu mora
priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju
koje se daju na uvid razlozi potrebe za dodatnim
sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava,
odnosno razlozi za smanjenje odobrenih
proračunskih stavki. 

Iznimno, preraspodjela sredstava može se izvršiti
najviše do 15% ako se time osigurava povećanje
sredstava nacionalnog učešća planiranih u proračunu
za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz
sredstava Europske unije, ako to odobri
gradonačelnik. 

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti
između Računa prihoda i rashoda i Računa
financiranja.

Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli
sredstava izvijestiti predstavničko tijelo u
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna.  

Ako tijekom proračunske godine dođe do
znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i
izdataka, predložit će se Gradskom vijeću da se
donesu izmjene i dopune važećeg Proračuna.



SLUŽBENI VJESNIK br. 930. studeni 2016. Strana 27

Članak 9.

Gradonačelnik i čelnik proračunskog korisnika
odgovorni su za:
- planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,
- prikupljanje prihoda i primitaka iz svog dijela

nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun,
- preuzimanje obveza, verifikaciju obveza,

izdavanje naloga za plaćanje na teret
proračunskih    sredstava, te za izdavanje naloga
za naplatu u korist proračunskih sredstava,

- zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za
ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima.

Gradonačelnik i čelnik proračunskog korisnika
može,  za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog
članka, ovlastiti druge osobe posebnom odlukom u
skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu.
Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime
se ne isključuje odgovornost čelnika.

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica Grada
Virovitice i proračunskih korisnika odgovorni su za:
- utvrđivanje poslovnih ciljeva iz njihove

nadležnosti koji moraju biti u skladu s ciljevima i
sredstvima institucije,

- utvrđivanje pokazatelja uspješnosti na temelju
kojih se omogućava izvještavanje o postignutim
rezultatima i učincima,

- realizaciju poslovnih ciljeva u skladu sa
strateškim i drugim planovima te programima,
odobrenim proračunom odnosno financijskim
planom i u skladu sa zakonima i drugim
propisima,

- upravljanje rizicima koji mogu utjecati na
ostvarenje poslovnih ciljeva,

- pravilno, etično, ekonomično i djelotvorno
upravljanje sredstvima u skladu s prenesenim
ovlastima i odgovornostima,

- praćenje i vrednovanje postignutih rezultata.

Služba za financije izvršava Proračun i o tome
izvještava izvršno tijelo, a ono je dužno izvijestiti o
izvršenju Proračuna u zakonskom roku svoje
predstavničko tijelo.  

U slučaju da se sredstva koriste suprotno
Proračunu i propisima, gradonačelnik može
obustaviti  izvršavanje dodijeljenih sredstava.

Članak 10.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke
koristit će se sredstva proračunske zalihe od ukupno
200.000,00 kuna, a kojima raspolaže Gradonačelnik
Grada Virovitice.  

O korištenju sredstava proračunske zalihe Služba
za financije svaki mjesec izvješćuje  gradonačelnika,
a on izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem
i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 11.

Po proteku svakog kvartala proračunski korisnici
koji ne iskoriste sva povučena sredstva dužni su ih
iskazati kao obvezu za povrat u gradski proračun.

Sredstva dobivena iz Proračuna koja proračunski
korisnik u tekućoj godini nije iskoristio, a niti je u
bilanci na 31. prosinca tekuće godine  iskazao
obvezu za rashode po kojima su sredstva povučena iz
proračuna, moraju se vratiti u gradski proračun do
10. veljače iduće godine.

Članak 12.

Plaćanje predujma  moguće je samo iznimno  i to
na temelju prethodne suglasnosti  gradonačelnika.

Iznimno bez suglasnosti iz stavka 1. ovog članka
mogu se plaćati objave u službenom glasilu
Republike Hrvatske, godišnja pretplata na stručnu
literaturu i ostale isplate do maksimalnog
pojedinačnog iznosa od 10.000,00 kuna.

Članak 13.

Proračunskim korisnicima kojima je osnivač
Grad Virovitica  utvrđuje se  blagajnički maksimum
u iznosu od 10.000,00 kuna. Proračunskim
korisnicima Grada Virovitice, navedenim u Registru
proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
utvrđuje se  maksimalni mjesečni iznos od 20.000,00
kuna  za poslovanje putem poslovnih kartica.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun
vraćaju se na teret istih sredstava a po osnovu
pisanog zahtjeva uplatitelja.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna
izvršena nezakonito ili neopravdano, proračunski
korisnik mora odmah zahtijevati povrat sredstava u
Proračun.
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Članak 15.

Slobodnim novčanim sredstvima Proračuna
upravlja gradonačelnik, odnosno gradsko vijeće
sukladno zakonu i statutu i može ih ulagati u banke i
vrijednosne papire poštujući načela  sigurnosti,
likvidnosti i isplativosti ulaganja.  Novčana sredstva
ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih
društava kojima  Grad Virovitica nije osnivač.

Članak 16.

Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju
nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom
imovinom  Grada Virovitice čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina
i pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je
stjecanje i otuđivanje  te raspolaganje ostalom
imovinom planirano u proračunu i provedeno u
skladu sa zakonskim propisima

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina
te raspolaganju ostalom imovinom većom od
vrijednosti utvrđenih stavkom 1. ovog članka
odlučuje gradsko vijeće.

Služba za financije informirat će izvršno i
predstavničko tijelo koliko iznosi 0,5% prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina.

Članak 17.

Nefinancijska dugotrajna imovina može se
stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za
ispunjavanje zadaća grada i proračunskih korisnika.

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske
imovine i od naknade štete s osnova osiguranja,
mogu se koristiti za kapitalne rashode, za ulaganja u
dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate
glavnice na temelju dugoročnih zaduživanja.

Kapitalni rashodi u smislu ovog članka su rashodi
za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za
održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći
koje se daju trgovačkim društvima u kojima Grad
Virovitica ima odlučujući utjecaj na upravljanje za

nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u
nefinancijsku imovinu.

Čelnik proračunskog korisnika mora upravljati
imovinom pažnjom dobrog gospodara i voditi popis
o toj imovini sukladan zakonima.

Članak 18.

Ako se prihodi i primici Proračuna ne naplaćuju u
planiranim svotama i dinamici tijekom proračunske
godine, prednost u izvršavanju proračuna imaju
izdaci za otplate glavnice primljenih kredita,  kamate
za primljene kredite i rashodi za redovnu djelatnost.

Članak 19.

Grad Virovitica može se dugoročno zadužiti
samo za investiciju koja se financira iz njegovog
proračuna, a koju potvrdi gradsko vijeće uz
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Grad Virovitica dužan je ugovore sklopljene
sukladno stavku 1. ovog članka dostaviti
Ministarstvu financija  u roku od 8 dana od dana
sklapanja.

Trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada
Virovitice kao i ustanove kojih je osnivač Grad
Virovitica ne mogu se dugoročno zaduživati bez
odluke gradskog vijeća kojom im se odobrava
zaduživanje.

Grad Virovitica dužan je izvijestiti Ministarstvo
financija u roku od 8 dana od dane suglasnosti i
sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i
ustanova iz stavka 3. ovog članka u roku od 8 dana
od dana sklapanja.

Grad Virovitica može se kratkoročno zadužiti
najduže do 12 mjeseci za premošćivanje jaza
nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza.

Članak 20.

Grad Virovitica može davati jamstva trgovačkim
društvima u većinskom vlasništvu Grada Virovitice i
ustanovama kojih je Grad osnivač do visine utvrđene
posebnim zakonom.

Za izdana jamstva Grad Virovitica zaračunava
godišnje proviziju od 0,5% od ukupne vrijednosti
izdanog jamstva. Provizija se obračunava  za svaku
godinu izdanog jamstva. Prava i obveze između
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Grada Virovitice kao izdavatelja jamstva i korisnika
kredita za čije je osiguranje otplate kredita Grad
izdao jamstvo, uredit će se posebnim ugovorom.

Ako su za ispunjenje obveza iz ugovora o kreditu,
za koje je Grad Virovitica dao jamstvo, korištena
proračunska sredstva, gradonačelnik pokreće
postupak za naplatu regresnog zahtjeva od glavnog
dužnika umjesto kojeg je plaćena obveza.  

Odluku o davanju jamstva donosi gradsko vijeće,
a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi
suglasnost ministra financija. Grad Virovitica dužan
je obavijestiti Ministarstvo financija o sklopljenim
ugovorima o jamstvima u roku od 8 dana od dana
sklapanja.

Članak 21.

Udjele u kapitalu trgovačkih društava Grad
Virovitica može stjecati: pretvaranjem potraživanja
po osnovi neplaćenih poreza, doprinosa i drugih
obveznih davanja dužnika,  pretvaranjem
potraživanja s osnova danih zajmova i plaćenih
jamstava; ulaganjem pokretnina i nekretnina, osim
nekretnina koje se koriste za obavljanje javnih
službi, te zamjenom dionica i udjela.

Članak 22.

Gradonačelnik može na temelju zahtjeva pravne
ili fizičke osobe, te mišljenja  upravnog tijela
nadležnog za razrez i naplatu pojedine vrste
proračunskog prihoda,  a sukladno  Uredbi Vlade;
prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje;
te odobriti odgodu plaćanja duga ili odobriti obročnu
otplatu duga po zahtjevu dužnika, uz primjereno
osiguranje i kamate.

Pod dugovima se u ovom članku ne
podrazumijevaju dugovi s naslova javnih davanja,
koja su definirana Općim poreznim zakonom, a to
su: porezi, carine, pristojbe i doprinosi; kao ni
dugovi temeljem ugovora o prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko pravo.

Ne može se prodati potraživanje obveznika koji
se nalazi u većinskom vlasništvu države odnosno
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Članak 23.

Grad Virovitica ima pravo kontrole nad
financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem svog proračunskog korisnika.
Proračunski korisnici su obavezni dati sve potrebite
podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom kontrole utvrdi da su sredstva
bila upotrijebljena protivno zakonu i Proračunu,
poduzet će se mjere da se nadoknade tako utrošena
sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata
sredstava  na poziciji s koje su sredstva bila
nenamjenski  utrošena.

Članak 24.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi
financijske planove, financijska izvješća u tijeku
godine,  polugodišnje i godišnje obračune, te ih
dostaviti  Gradu Virovitici sukladno zakonima,
drugim propisima i aktima Grada Virovitice. 

Pravne osobe u kojima Grad Virovitica ima
najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u
roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, a
najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu
skupštine, dostaviti gradonačelniku dnevni red
sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske
izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu
poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red
sjednice skupštine.

Svi korisnici gradskih proračunskih sredstava
dužni su Gradu Virovitici dostaviti  izvješća o
utrošenim sredstvima sukladno zakonima i drugim
propisima.

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se  u ''Službenom vjesniku
Grada Virovitice'', a stupa na snagu 1. siječnja 2017.
godine. 

KLASA:400-06/16-01/05

URBROJ:2189/01-02/2-16-02

Virovitica, 29. studeni 2016.                       

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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



SLUŽBENI VJESNIK br. 9 30. studeni  2016.Strana 30

Na temelju članka 30. 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., 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 14/14. i 36/15.)  i članka 30.
Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016.  godine,
donosi 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE  ZA  2017.  GODINU

Članak 1.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu:
Program) sadrži:
- opis poslova odnosno aktivnosti s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora

financiranja djelatnosti

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:
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Članak 3.

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

KLASA: 361-01/16-01/51
URBROJ: 2189/01-03/4-16-2
Virovitica, 29. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Grada Virovitice ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" –
pročišćeni tekst, br. 7/14), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27.  sjednici održanoj 29. studeni
2016. godine, donosi 

PROGRAM  ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  
GRADA  VIROVITICE  U  2017.  GODINI

Članak 1.

Ovim programom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Grada Virovitice za komunalne djelatnosti:
- Održavanje i čistoća ulica, trgova i zelenih površina,
- Ostali komunalni poslovi,
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- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme,
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme,
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- Montaža i demontaža dekorativne rasvjete,      
- Održavanje gradskog bazena,
- Zimska služba,
- Održavanje prometnih površina,
- Električna energija za javnu rasvjetu,
- Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete, 
- Održavanje prometne i druge signalizacije,
- Održavanje dječjih i športskih igrališta,
- Održavanje kanala za oborinsku odvodnju,

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

financiranja
Ukupno predviđena sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini iznose
9.607.000,00 kuna

Članak 2.

Za održavanje komunalne infrastrukture temeljem članka 22. navedenog Zakona, koriste se
prihodi za održavanje komunalne infrastrukture.

Za održavanje javnih cesta koje su postale nerazvrstane ceste temeljem Odluke o cestama na
području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN RH, broj 44/2012),
koriste se prihodi sukladno Zakonu o cestama (NN RH, broj 84/2011).

Članak 3.

Pregled aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture s planiranim iznosima i izvorom
sredstava predočen je u slijedećim tablicama:
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Članak 4.

Djelatnosti iz ovoga Programa obavljat će u segmentu Čišćenja i održavanja javnih površina
gradsko komunalno poduzeće Flora-Vtc d.o.o. a ostale djelatnosti tvrtke izabrane na provedenim
natječajima i postupcima sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Zakonu o komunalnom
gospodarstvu.

Sredstva za električnu energiju utrošenu za javnu rasvjetu koja se odnose na distribuciju
električne energije dostavljat će se tvrtci HEP-ODS-u d.o.o., a sredstva za električnu energiju
utrošenu za javnu rasvjetu koja se odnose na opskrbu električnom energijom dostavljat će se
najpovoljnijem ponuditelju dobivenom putem nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 5.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
objavljuje se u ̋ Službenom vjesniku˝ Grada Virovitice.

KLASA: 363-01/16-01/115
URBROJ: 2189/01-03/4-16-2
Virovitica, 29. studeni 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

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

Na temelju članka 114.a. i 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne
novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10), članka 11. Odluke o visini spomeničke rente
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 4/04, 18/09 i 13/10), i članka 30. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 27. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016. godine, donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE 
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Program)
utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava spomeničke rente namijenjenih zaštiti
i očuvanju kulturnih dobara na području na kojemu je utvrđeno svojstvo zaštićene urbanističke
cjeline u Gradu Virovitici.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Virovitice za 2017. godinu u
ukupnom iznosu 250.000,00 kn, a utrošiti će se kako slijedi:
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Članak 3.

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

KLASA: 612-13/16-01/08
URBROJ: 2189/01-03/1-16-2
Virovitica,   29. studeni 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 33. stavak 13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom  ("Narodne novine"
94/13.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice"
br.7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016.  godine,
donosi 

PROGRAM  GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM
OTPADOM ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovaj Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu:
Program) sadrži:
1. opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za

gospodarenje otpadom,
2. iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora

financiranja
Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:
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Članak 3.

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

KLASA: 351-01/16-01/15
URBROJ: 2189/01-03/4-16-2
Virovitica,  29. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

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

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama ("Narodne novine" 140/05., 82/06. i
129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice
–pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice
na 27. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016. godine, donosi 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu utvrđuje se namjena
korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje
obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti).

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro račun Proračuna Grada Virovitice broj
2360000-1849100001.

Članak 3.

U Proračunu Grada Virovitice za 2017. godinu predviđena su sredstva šumskog doprinosa u
iznosu od 500.000,00 kuna, a utrošit će se kako slijedi:

Članak 4.

Gradonačelnik Grada Virovitice dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću
Grada Virovitice, Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa iz članka 3.
ove Odluke, za prethodnu kalendarsku godinu.
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Članak 5.

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

KLASA:  321-01/16-01/01
URBROJ:2189/01-03/4-16-2 
Virovitica, 29. prosinca 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" br. 86/12. i 143/13.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br.7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27. sjednici
održanoj dana 29. studenoga 2016. godine, donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA 
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U

PROSTORU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
(u daljnjem tekstu: naknada) za 2017. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška
sredstava naknade namijenjenih za izradu prostornih planova. 

Članak 2.

Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Grada Virovitice
za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 36.000,00 kn, a utrošiti će se kako slijedi:

Članak 3.

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

KLASA: 363-05/16-03/01
URBROJ: 2189/01-11/2-16-2
Virovitica,  29. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake („Narodne novine“ br. 45/09.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 7/14-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27. sjednici
održanoj dana 29. studenoga 2016. godine, donosi

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH
OD PRODAJE, ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKEI KONCESIJE ZA
RIBNJAKE  ZA 2017 . GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake (u daljnjem
tekstu: sredstva),  utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava koja su prihod
proračuna Grada Virovitice, na čijem području se poljoprivredno zemljište nalazi. 

Članak 2.

U Proračunu Grada Virovitice za 2017. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 810.000,00
kuna, a utrošit će se kako slijedi:

Članak 3.

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

KLASA:320-01/16-01/22
URBROJ:2189/01-10/2-16-2
Virovitica, 29. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica     
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.) i članka 53. Poslovnika
Gradskog vijeća – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće
Grada Virovitica na 27. sjednici održanoj dana 29.
studenoga 2016. godine, donosi

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VIROVITICE

ZA  2017. GODINU

I

Programom rada Gradskog vijeća Grada
Virovitice utvrđuju se osnovni zadaci i teme koje će
Gradsko vijeće raspravljati u 2017. godini, temeljem
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi,  drugih zakona i podzakonskih propisa,
te Statuta Grada Virovitice.

Program je izrađen temeljem određenih
tematskih cjelina iz područja gospodarstva,
društvenih i drugih djelatnosti i to:

- opći poslovi, 
- financije
- komunalne djelatnosti 
- prostorno uređenje  
- gospodarstvo 
- imovinsko-pravni poslovi i
- društvene djelatnosti.

II

OPĆI POSLOVI

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
srpanj- prosinac 2016. godine 
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih
Grada Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Gradski savjet mladih
Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
od siječanj-lipanj 2017. godine 
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje

4. Odluka o  rasporedu sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova 
Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2018. godini
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje   

5. Program rada Gradskog vijeća za 2018. godinu
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

FINANCIJE 

1. Informacija do kojeg  iznosa Gradonačelnik,
odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i    
otuđenju pokretnina i nekretnina, te
raspolaganje ostalom  imovinom u 2017.
godini
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Služba za financije
ROK: I tromjesečje

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice
za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : II tromjesečje

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Virovitice za 2017. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : III  tromjesečje

5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice
za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 
godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje

6. Proračun Grada Virovitice za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK :  IV tromjesečje

7. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2018. godinu
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NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje

KOMUNALNE  DJELATNOSTI 

1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za grad Viroviticu u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2 . Izvješće o provođenju higijeničarske službe na
području grada Virovitice i upravljanja     
skloništem za životinje za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: FELIKS VIROVITICA
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

3. Informacija o radu i izvršenim aktivnostima na
području mjesnih odbora Grada Virovitice za
2016.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo i Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice za       
2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

6. Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

7. Informacija o provođenju Odluke o
komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : I tromjesečje

8. Godišnje Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Virkom d.o.o. Virovitica za 2016. g.
NOSITELJ IZRADE: “Virkom” d.o.o. Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK:  II tromjesečje

9. Godišnje Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Flora VTC d.o.o. Virovitica za 2016.     
godinu
NOSITELJ IZRADE: “Flora” VTC d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje.

10. Godišnje Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Poslovni park Virovitica d.o.o. za
2016. g.
NOSITELJ IZRADE: Poslovni park d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
ROK: II tromjesečje

11. Program održavanja komunalne infrastru-
kture grada Virovitice u 2018. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK:  IV tromjesečje

12. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada   Virovitice u
2018. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK:  IV tromjesečje.

13. Program utroška sredstava spomeničke rente
za 2018. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

14. Izvještaj o mjerenju koncentracije peludnih
alergogenih biljaka na području grada    
Virovitice i okolice u 2017. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za javno zdravstvo

„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

PROSTORNO UREĐENJE

1. Izvješće o stanju u prostoru grada Virovitice za
razdoblje 2013.-2016. godine
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel komunalne
poslove, prostorne uređenje i graditeljstvo
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PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja "Jezera"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel komunalne
poslove, prostorne uređenje i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje

3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Južni blok“
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel komunalne
poslove, prostorne uređenje i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK:  III tromjesečje

4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja "Športsko-rekreacijske zone"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel komunalne
poslove, prostorne uređenje i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje

GOSPODARSTVO

1. Informacija o štetama na poljoprivrednim
usjevima od elementarnih nepogoda u 2016.g.
NOSITELJ IZRADE: Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Izvješće o poslovanju Razvojne agencije VTA
za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Razvojna agencije VTA 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

3. Izvješće o poslovanju REGIONALNE
ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER za
2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: REGIONALNA
ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

4. Informacija o stanju nezaposlenosti i
zapošljavanja na području grada Virovitice u 
2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za zapošljavanje
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

5. Izvješće o poslovanju tvrtke PLIN VTC d.o.o.
Virovitica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: PLIN VTC d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

6. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice
grada Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Turistička zajednica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7. Informacija o gospodarstvu  grada Virovitice u
2016. godini
NOSITELJ  IZRADE: Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje 

8. Informacija o raspolaganju poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  
na području Grada Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ  IZRADE: Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

9. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Virovitice 
NOSITELJ IZRADE: Područni ured za zaštitu i
spašavanje Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

IMOVINSKI POSLOVI

1. Izvješće o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
imovinske i pravne poslove
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje     

2. Plan raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice za 2017. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
imovinske i pravne poslove
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje      

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne
skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada
Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene
djelatnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje 

2. Informacija o stanju sigurnosti i problematici
kriminaliteta na području grada Virovitice za
2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Policijska uprava
Virovitičko-podravska
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PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

3. Godišnje izvješće o poslovanju Osnovne škole
Ivane Brlić Mažuranić Virovitica za 2016.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Osnovna škola Ivane Brlić
Mažuranić Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

4. Godišnje izvješće o poslovanju Osnovne škole
Vladimir Nazor Virovitica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Osnovna škola Vladimir
Nazor Virovitica 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

5. Godišnje izvješće o poslovanju Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Centar za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

6. Godišnje izvješće o poslovanju Glazbene škole
Jan Vlašimsky Virovitica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Glazbena škola Jan
Vlašimsky Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7. Izvješće o poslovanju Informativnog centra
Virovitica d.o.o. za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Informativni centar
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

8. Izvješće o  poslovanju Zajednice športskih
udruga grada Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Zajednica športskih
udruga
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

9. Izvješće o poslovanju Kazališta Virovitica za
2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Kazalište Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

10. Izvješće o poslovanju Gradskog muzeja za
2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradski muzej
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

11. Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradska knjižnica i
čitaonica Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

12. Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“
Virovitica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Dječji vrtić „Cvrčak“
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

13.Informacija o poslovanju Javne ustanove
vatrogasne postrojbe Grada Virovitice u 2016. 
godini
NOSITELJ IZRADE: Javna ustanova vatrogasna
postrojba Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

14. Izvješće o poslovanju Vatrogasne zajednice
Grada Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Vatrogasna zajednica
Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

15. Izvješće o poslovanju Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradsko društvo Crvenog
križa  Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

16. Informacija o ostvarivanju prava socijalne
skrbi na području grada Virovitice za 2016.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Centar za socijalnu skrb
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje 

III

Pored konkretno utvrđene problematike, Gradsko
vijeće će razmatrati i odlučivati i o drugim pitanjima
kao što su:
- donošenje odluka i drugih akata sukladno

zakonima i propisima 
- izbori i imenovanja
- davanje suglasnosti, mišljenja sukladno

zakonskim propisima, odlukama i odredbama
statuta.

IV

Sva pitanja i teme iz djelokruga Grada Virovitice,
te donošenje odluka i drugih akata koji se nisu mogla
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unaprijed predvidjeti, bit će uvršteni na dnevni red
sjednica Gradskog vijeća u cilju njihovog
razmatranja, zauzimanja stavova, rješavanja,
odnosno donošenja.

V

Nositelji izrade materijala dužni su iste izraditi
sukladno Poslovniku Gradskog vijeća vodeći računa
o kvaliteti, točnosti i sadržajnosti podataka, te
ukazati na bitna pitanja i probleme u pojedinim
područjima sa prijedlozima za njihovo rješavanje.

VI

Za izvršenje ovog Programa brine se
predsjednica Gradskog vijeća, gradonačelnik, tajnik
Gradskog vijeća, kao i pročelnici upravih tijela i
službi Grada Virovitice u okviru svoje nadležnosti.

VII

Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice
za 2017. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.

Klasa: 021-01/16-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 29. studeni  2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju odredbe članka 16. stavak 1 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 odredbe članka 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ("Službeni
vjesnik Grada Virovitice" broj: 7/14.) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 27. sjednici održanoj dana 29.
studenoga 2016, godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu ("Službeni vjesnik
Grada Virovitice" broj:14/08., 2/09., 2/11., 3/11.,
11/11., i 7/12) u članku 39, stavak 6 mijenja se i glasi:

„Za vrijeme trajanja radova na sanaciji i

rekonstrukciji postojeće građevine, odnosno trajanja
radova na fasadi novih građevina, a koji traju duže
vrijeme, investitor je obvezan postaviti zaštitno
platno koje može biti s oslikanom ili otisnutom
porukom (reklamno platno) ili sa otisnutom
fotografijom građevine koja se gradi odnosno
rekonstruira, a postavlja se na građevinsku skelu dok
traju radovi odnosno sukladno roku utvrđenom
rješenjem o privremenom korištenju javne površine,
a sve u svrhu ne narušavanja ambijentalnih
vrijednosti područja u kojem se radovi izvode.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA:363-01/16-01/125
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-2
Virovitica, 29. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 103. st. 2. Zakona o cestama
(„Narodne novine“ br. 84/11, 22/13. 54/13, 148/13 i
92/14) u vezi sa članakom 30. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
5/09), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27.
sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016. godine,
donijelo je,

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

uporabi na dijelu zemljišta čk. br. 2179/1 Put
u mjestu sa 1j 195čhv upisanom u

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

I.

Ukida se status javnog dobra na dijelu zemljišta
čk. br. 2179/1 Put u mjestu sa 1j 195čhv, upisanom u
zk.ul.br.12772 k.o. Virovitica (katastarska oznaka
dio čk.br. 1721/2 k.o. Virovitica-grad), u površini od
60m2.

II.

Ova odluka dostaviti će se Upravnom odjelu za
imovinsko-pravne poslove Grada Virovitice, radi
daljnje provedbe.
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KLASA:944-01/16-01/50
URBROJ:2189/01-03/4-16-3
Virovitica, 29. studenoga 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 3. i 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11., 61/11., 27/13., 02/14. i 96/16.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst (
„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 7/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27. sjednici
održanoj dana 29. studenoga 2016. godine, donosi

O D L U K U
o rasporedu sredstava za financiranje
političkih stranaka koje imaju člana u

Gradskom vijeću Grada Virovitice
u 2017. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna GradaVirovitice političkim
stranakama koje imaju člana u Gradskom vijeću
Grada Virovitice u 2017. godini.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Virovitice imaju političke stranke
koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada
Virovitice, te je u tu svrhu u Proračunu Grada
Virovitice za 2017. godinu osigurano 86.000,00
kuna.

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana Gradskog vijeća Grada
Virovitice, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova
u Gradskom vijeću Grada Virovitice u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Za svakog člana Gradskog vijeća Grada
Virovitice za 2017. godinu utvrđuje se iznos od
4.000,00 kuna.

Članak 4.

Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke,
političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom i statutom
političke stranke, odnosno programom rada i
godišnjim financijskim planom.

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu ili članovima Gradskog
vijeća Grada Virovitice nakon konstituiranja
Gradskog vijeća Grada Virovitice prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke, ostaju
političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Virovitice.

U slučaju udruživanja dvaju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno članku 3. ove Odluke, pripadaju političkoj
stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka
koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća
Grada Virovitice podzastupljenog spola, političkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10
% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog
vijeća Grada Virovitice, a određenog u članku 3.  ove
Odluke.

Članak 7.

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun
političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.

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

KLASA: 402-08/16-01/27

URBROJ: 2189/01-07/3-16-2

Virovitica, 29. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 3. alineje 3. Zakona
o sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike
Hrvatske br. 82/15) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 7/14.), te u skladu sa
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Virovitice, Gradsko vijeće Grada Virovitice na 27.
sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016. godine,
donosi

ODLUKU 
o određivanju  pravnih osoba od interesa za

civilnu zaštitu u Gradu Virovitici

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
na području grada Virovitice su:

1. Veterinarska stanica Virovitica, Strossmayerova
38, Virovitica

2. Flora VTC d.o.o., Vukovarska 5, Virovitica
3. Plin VTC d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 21/II,

Virovitica
4. Virkom d.o.o.,Kralja Petra Krešimira IV 30,

Virovitica
5. Poslovni park Virovitica d.o.o., Trg bana Josipa

Jelačića 21/III, Virovitica
6. Informativni centar Virovitica d.o.o., Ferde

Rusana 1/9, Virovitica
7. Radio Virovitica d.o.o.,Trg dr. Franje Tuđmana 6,

Virovitica
8. Prajo Beton d.o.o., E. Šlomovića 12, Virovitica
9. Hidroving d.o.o., Ivana Mažuranića 11,

Virovitica
10.Domogradnja d.o.o., Sajmište 4, Virovitica
11.Brana d.o.o, Antuna Mihanovića 29, Virovitica

Članak 2.

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na
području grada Virovitice:

1. Lovačka udruga Srndać, Golo brdo 41, Virovitica
2. Lovačka udruga Sv. Hubert, I.G. Kovačića 8,

Virovitica
3. Lovačka udruga Trčka, M.J. Zagorke 19,

Virovitica
4. ŠRU Ođenica, Zvonimirov trg 6, Virovitica
5. Planinarsko društvo Papuk, Jurišićeva 4,

Virovitica

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Virovitice su one pravne osobe koje su svojim
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i
drugim resursima najznačajniji nositelji tih
djelatnosti na području Grada Virovitice.

Članak 4.

Pravne osobe iz članaka 1. i 2. ove Odluke su dio
operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada
Virovitice.

Članak 5.

Pravnim osobama iz članka  1. i 2. ove Odluke
izvršno tijelo će dostaviti kopiju Plana zaštite i
spašavanja te Civilne zaštite koji će sadržavati točno
određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u
slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća.

Članak 6.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne
osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada
Virovitice u svojim operativnim planovima planirati
će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanje i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 1/15.).

Članak 8.

Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostaviti
će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj Odluci i
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Virovitica.

Članak 9.

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

KLASA: 810-01/16-01/05
UR. BROJ:2189/01-10/3-16-2
Virovitica, 29. studeni 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 27. sjednici održanoj dana 29.
studenoga 2016.g., donosi

Z A K L J U Č A K
o odobravanju Programa rada Gradskog

savjeta mladih Grada Virovitice 
za 2017. godinu

I

Odobrava se Program rada Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice za 2017. godinu.

II

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

Klasa: 021-04/16-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 29. studeni 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članka
39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik Grada
Virovitice, dana 28. studenoga 2016. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić

Virovitica

I.

Za članove Školskog odbora Osnovne škole
Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica od strane osnivača
imenuju se:

- Mirjana Terlecky
- Mario Lukačević
- Sanda Rajković.

II.

Mandat članova Školskog odbora Osnovne škole
Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica iz točke I. Ove
Odluke traje četiri godine, a teče od dana
konstituiranja Školskog odbora.

III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 602-02/16-01/20
URBROJ: 2189/01-04/2-16-3
Virovitica, 28. studenoga 2016.

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

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članka
39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik Grada
Virovitice, dana 28. studenoga 2016. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Školskog odbora

Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

I.

Za članove Školskog odbora Glazbene škole Jan
Vlašimsky Virovitica od strane osnivača imenuju se:

- Kristijan Gostimir
- Ivana Čapo
- Margareta Ptiček.

II.

Mandat članova Školskog odbora Glazbene škole
Jan Vlašimsky Virovitica iz točke I. Ove Odluke
traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja
Školskog odbora.

III.

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

KLASA: 602-01/16-01/18
URBROJ: 2189/01-04/2-16-3
Virovitica, 28. studenoga 2016.

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

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), gradonačelnik Grada
Virovitice, dana 28. studenoga 2016. godine, donosi
sljedeću

ODLUKU
o trajanju manifestacije „Prosinac u gradu“

I.

Na području grada Virovitice održat će
manifestacija „Prosinac u gradu“. Manifestacija  će
trajati od 27. studenog 2016. godine do 1.siječnja
2017. godine. 

II.

Za vrijeme trajanja manifestacije iz točke I. ove
Odluke, odobravaju se ugostiteljske, trgovačke,
kulturne, zabavne i sportske aktivnosti na području
Grada, a sve u svrhu promicanja turizma na području
grada Virovitice. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom vjesniku Grada
Virovitice".
KLASA: 334-01/16-01/03
URBROJ: 2189/01-10/3-16-2
U Virovitici, 28. studenoga 2016. g.

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

Na temelju članka 6. Odluke  o radnom vremenu,
prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata
na području Grada Virovitice («Službeni vjesnik»
Grada Virovitice br. 8/15) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 7/14.) gradonačelnik Grada
Virovitice dana 30. studenoga 2016. godine donosi

O D L U K U
o produženju radnog vremena i izvođenja

žive glazbe za ugostiteljske objekte
za božićne i novogodišnje blagdane

Članak 1.

Odobrava se produženje radnog vremena i
izvođenje žive glazbe u ugostiteljskim objektima iz
skupine „Restorani“ i „Barovi“, radi organiziranja
prigodnih proslava  za božićne i novogodišnje
blagdane, u određene dane kako slijedi:

- Odobrava se produženje radnog vremena sa 24.
na 25. prosinac 2016. godine, i sa 25. na 26.
prosinac 2016. godine do 2.00 sata, 

- Odobrava se produženje radnog vremena i
dozvola za izvođenje žive glazbe sa 31. prosinca
2016. na 1. siječanj 2017. godine do 5.00 sati.

U sve navedene dane na otvorenim i zatvorenim
terasama uz ugostiteljske objekte, ne smije biti
izvora glazbe nakon 1:00 sat.

Članak 2.

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

KLASA: 335-01/16-01/05
URBROJ.:2189/01-10/3-16-2

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




