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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
lokalnim porezima ( „Narodne novine „ broj 115/16)
i članka 30. točke 24. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst – („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj 7/14), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o  porezima Grada Virovitice

I.  OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni
obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza, te
način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju
Gradu Virovitici ( u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,                        
2. porez na potrošnju,             
3. porez na kuće za odmor,                                      
4. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak    

Članak 3.     

Prirez porezu na dohodak plaća se na području
Grada sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim
se uređuje porez na dohodak, te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na
dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak
od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od
imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od
kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na
dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička
osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima
prebivalište ili uobičajeno boravište na području
Grada.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na
dohodak utvrđen sukladno zakonu, podzakonskom
aktu iz članka 3.  stavka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od
10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke. 

Prirez porezu na dohodak je prihod Proračuna
Grada, te se plaća u propisanom roku po dospijeću, a
u slučaju nepravovremenog plaćanja, primjenjuju se
odredbe Općeg poreznog zakona.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju
alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih
pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička
osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području
Grada.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena
pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom
objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan
platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni
mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni
izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na
propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u
mjesecu za prethodni mjesec poreznom tijelu.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom
knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za
utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 9.

Porez na potrošnju je prihod Proračuna Grada i
plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1.
članka 8. ove Odluke.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio
zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena
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zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih
strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička
osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području
Grada.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u
smislu odredbe članka 10 stavka 1. ove Odluke, osim
osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i ostala
dokumentacija na temelju koje se može utvrditi
status kuće za odmor.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u
iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru
korisne površine kuće za odmor na području Grada.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15
dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 14.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je
Gradu – Službi za financije dostaviti podatke koji se
odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu
površinu, podatke o njezinom obvezniku, te druge
podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje
porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna
Grada.

4. Porez na nekretnine

Članak 15.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici,
utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez
na nekretnine uredit će se posebnom odlukom
gradskog vijeća Grada, sukladno Zakonu o lokalnim
porezima.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 16.

Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem,
nadzorom i naplatom poreza iz članka 2. točke 1. i 2.
ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija,
Porezna uprava, Ispostava Virovitica, dok će poslove
u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i

naplatom poreza iz članka 2. točke 3. ove Odluke
obavljati Služba za financije Grada Virovitice.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem,
naplatom i svim drugim aktivnostima vezanim uz
porez na nekretnine regulirat će se odlukom iz članka
15. ove Odluke.

Članak 17.

Porezni obveznik je dužan dostaviti dokaz o
svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne
obveze za porez iz članka 2. ove Odluke u roku od 15
dana od nastale promjene.

Članak 18.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu
postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve
postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg
poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o gradskim porezima („Narodne
novine“ broj 76/06, 2/08 i 150/08, „Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj 8/06,  17/07 i 16/08).

Članak 20.

Odredbe članka 10. do 14. ove Odluke prestaju
važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 21.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim
novinama“ i „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“, a stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“,
osim odredbi članaka 3. do 5. ove Odluke koji
stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon
mjeseca u kojem su objavljene u „Narodnim
novinama“.

KLASA:410-01/17-01/02
URBROJ:2189/01-02/11-17-2
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE  

Predsjednica 
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.
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Na temelju članka 109. stavka 5. Zakona o
prostornom uređenju («Narodne novine» broj
153/13.) i Odluke o izradi  Urbanističkog plana
uređenja Jezera („Službeni vjesnik Grada Virovitice
br. 22/16), te čl. 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“, broj: 07/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU 
URBANISTIČKOG PLANA

UREĐENJA JEZERA
(za područje sportsko-rekreacijsko-

turističke zone Jezera)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja Jezera
(za područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone
Jezera, u daljnjem tekstu: Plan). 

(2) Plan je izradila je tvrtka  VTC-Projekt d.o.o.
iz Virovitice u koordinaciji s nositeljem izrade
Upravnim odjelom za komunalne poslove, prostorno
uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice.

Članak 2.

Prema Prostornom planu uređenja Grada
Virovitice područje unutar obuhvata Plana
predviđeno je kao izdvojeno građevinsko područje
gospodarske namjene športsko-rekreacijske (ŠR)
zone „Jezera“ i ugostiteljsko -turističke (UT) zone
„Jezera“.

Članak 3.

Provedbene odredbe sadržane su u elaboratu
"Urbanistički plan uređenja Jezera“ koji sadrži:

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

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

1. Korištenje i namjena površina
mj. 1:2.000

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

3. Uvjeti korištenje, uređenje i 
zaštite površina mj.1:2.000

4. Način i uvjeti gradnje mj.1:2.000

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

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

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

SUSTAVU)
II.4. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA 

PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
(2) Grafički dio Plana odnosi se na područje 

obuhvata koje je prikazano u grafičkom dijelu.
(3)Tekstualni dio odnosi se na cijeli obuhvat Plana.

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE      

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina
javnih i drugih namjena

Članak 4.

Namjena površina na području obuhvata
Urbanističkog plana uređenja Jezera određena je
Prostornim planom uređenja Grada Virovitice kao
površina izdvojenog građevinskog područja izvan
naselja gospodarske namjene športsko-rekreacijske i
ugostiteljsko turističke ŠR zona „Jezera“ i UT zona
„Jezera“ ukupne površine 581,57 ha. 

Odlukom o izradi UPU Jezera određen je manji
obuhvat predmetnog UPU Jezera u površini od 55,34
ha koji obuhvaća dio ŠR zone „Jezera“ i manji dio
UT zone „Jezera“.

Ovim Planom određena je detaljnija namjena
površina s uvjetima za građenje i uređivanje prostora
unutar obuhvata koja se odnosi na površine sljedećih
namjena:

• športsko-rekreacijska namjena (R5)
• infrastrukturni sustavi (IS)
• infrastrukturni sustavi (TS)
• javne zelene površine (Z1, Z2 i Z3)
• vodne površine (V)

Lokacijskim uvjetima utvrđuju se slijedeći
obavezni parametri izgradnje i uređenja površina: 

• najmanja površina građevne čestice 
• najmanja širina građevne čestice 
• najveća dozvoljena tlocrtna površina 

građevine
• najveća dozvoljena građevinska (bruto) 

površina građevine (GBP)



SLUŽBENI VJESNIK br. 8 30. lipnja 2017.Strana 6

• najmanja udaljenost od granica građevinske 
čestice

• najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti 
• najveća dozvoljena visina vijenca  

(u metrima)

• najmanja površina ozelenjenog dijela 
čestice

• način oblikovanja 

Definicije pojmova:
Prostor

je sastav fizičkih sklopova na površini te ispod i
iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni utjecaji
djelovanja ljudi.

Građevna čestica

je čestica zemljišta s pristupom na prometnu
površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s
uvjetima prostornog plana planirano utvrditi
oblikom i površinom od jedne ili više čestica
zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno
urediti.

Namjena prostora/površina
je planirani sustav korištenja prostora, odnosno

uporabe građevina, površina i zemljišta određena
odgovarajućim dokumentom prostornog uređenja.

Površina javne namjene

je svaka površina čije je korištenje namijenjeno
svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste,
pješačke, biciklističke i jahaće staze, mostovi,
molovi, parkirališta, igrališta, športske i rekreacijske
površine, zelene površine i sl.).

Prometna površina

je površina javne namjene ili površina u
vlasništvu vlasnika građevnih čestica ili površina na
kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza a kojom se
osigurava pristup do građevnih čestica.

Opremanje građevinskog zemljišta 

je osiguranje uvjeta za građenje i priključivanje
na komunalnu infrastrukturu kojim se omogućuje
građenje i uporaba zemljišta u skladu s namjenom
određenom u dokumentu prostornog uređenja.

Osnovna građevina 

je svaka građevina koja isključivo služi Planom
predviđenoj namjeni. 

Pomoćne građevine 

su građevine u funkciji osnovne građevine:
garaže za osobna i transportna vozila te radne
strojeve, skladišta i spremišta, nadstrešnice,
kotlovnice, nadzemni i podzemni spremnici lož ulja i
tekućeg plina i slično.

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig)

izračunava se kao odnos tlocrtne površine svih
građevina na čestici i površine čestice.

Koeficijent izgrađenosti uključuje sve građevine
na čestici (osnovne i pomoćne), izuzev septičke
taložnice i cisterne koje su ukopane, otvorenih
bazena i športskih igrališta, manipulativnog
prostora, parkirališta, stepenica i prilaza na terenu i
terasa koje su u nivou okolnog terena. 

Tlocrtna površina 

je vertikalna projekcija svih zatvorenih i
natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine na
građevnu česticu, uključujući i terase u prizemlju
građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne
etaže i ako nisu u razini okolnog terena.

Građevinska (bruto) površina građevine 

građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj
površina mjerenih u razini podova svih dijelova
(etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema
vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u
koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i
zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne
uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona,
terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade.

Koeficijent iskorištenosti (kis)

je odnos građevinske (bruto) površine građevine i
površine građevne čestice.

Slobodnostojeći način gradnje

građevina koja je udaljena od svih granica
građevinske čestice. 

Poluugrađeni način gradnje 

građevina koja se gradi na jednoj od dvije bočne
granice građevinske čestice. 

Ugrađeni način gradnje 

građevina koja se gradi na obadvije bočne granice
građevinske čestice. 

Regulacijski pravac 

određuje rub građevne čestice u odnosu na javnu
površinu (cestu, put, trg, park, i sl.). 

Građevinski pravac 

određuje položaj građevina na čestici u odnosu na
regulacijski pravac. 

Neizgrađeni dio građevne čestice - okoliš 

je otvoren prostor oko građevina unutar građevne
čestice (manipulativni prostor, travnjak i sl.).

Dijelovi (etaže) i visina građevine:

Prizemlje (P) 

je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno
na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno
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uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj
točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi
iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova).

Suteren (S)

je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u
konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje
građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim
pročeljem izvan terena.

Podrum (Po)

je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Potkrovlje (Pk)

je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova. 

Tavan

je dio građevine isključivo ispod kosog krovišta
bez nadozida, bez namjene, s minimalnim otvorima
za svjetlo i prozračivanje.

Visina građevine (V)
mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog

terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem
dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina
ne može biti viša od 1,2 m. 

Otvori

na zidovima građevina koje su na udaljenosti
manjoj od 3 m od susjedne međe ne mogu se izvoditi
otvori. Otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja
neprozirnim staklom maksimalne veličine 60×60
cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski
otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje se
ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koje nije
moguće ostvariti vizualni kontakt. 

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih
djelatnosti športsko rekreacijske namjene

Članak 5.

Građevinska područja u obuhvatu Plana određuju
se za gradnju i razvoj športsko rekreacijske
djelatnosti koje ne predstavljaju velike izvore
onečišćenja okoliša ili na drugi način predstavljaju
potencijalnu opasnost za okoliš i to u dijelu ŠR zone
„Jezera“ R5-sportski centar, a u dijelu UT zone
„Jezera“ unutar obuhvata ovog Plana ne planira se
gradnja.

Na površinama s oznakom R5 mogu se graditi,

odnosno uređivati sve vrste otvorenih i natkrivenih
športskih igrališta i terena na otvorenom, za djecu i
odrasle, adrenalinski park, Paintbal & Airsoft,
biciklističke staze i tereni, trim staze, gledalište,
kupalište, sunčalište, šport i rekreacija na vodi
(čamci, kajaci, pedaline), športski i amaterski
ribolov i sl., građevine u funkciji športa i rekreacije
(npr. za najam čamaca, bicikla, za potrebe
ribolovnog društva, spremišta za rekvizite i
športsko-rekreacijsku opremu i sl.)

U ovoj zoni može se uređivati zaštitno zelenilo, te
graditi, rekonstruirati i uređivati i drugi sadržaji koji
upotpunjavaju sadržaj športsko rekreacijske zone i
pridonose kvaliteti prostora kao što su:
- signalizacija (info ploče, putokazne ploče i ploče

poučne staze i sl.); 
- komunikacije (pješačke staze, poučne staze i sl.);
- prostor za roštilj i piknik;
- ljetna pozornica i ljetno kino;
- građevine namijenjene kulturi i edukaciji,

multimedijalnim sadržajima, 
- manji ugostiteljski i trgovački objekti, recepcije i

sl.;
- nadstrešnice, sjenice, sanitarni čvorovi, ograde,

molovi, pješački mostovi, odmorišta, stolovi i
klupe, stalci za bicikle, vidikovci i sl.

- kamp mjesta i/ili kamp parcele
- bungalovi

Veličina i oblik građevnih čestica utvrđeni su na
kartografskim prikazima.

Planiranim građevnim česticama dodijeljen je
numerički broj.

Osim građevina navedenih u stavcima 1., 2. i
3.ovog članka na građevnoj čestici športske i
rekreacijske namjene (R5) moguće je postavljanje
vodova infrastrukture i gradnja potpornih zidova te
pješačkih staza, kolnika, kolnih prilaza, kolno-
pješačkih površina i parkirališta (moguće ih je
smjestiti neovisno o granici gradivog dijela građevne
čestice); a  točan položaj svih građevina definirati će
se projektnom dokumentacijom.

Na području 50,0 m uzvodno i 160,00 m
nizvodno od ruba nožice brane, označenom na
kartogramu 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora,
uključujući i stazu po kruni brane sve građevine su
privremenog karaktera do rekonstrukcije brane.
Nakon rekonstrukcije brane cijeli prostor oznake R5
se može privesti planiranoj namjeni.

Članak 6.

U ŠR i UT zoni mogu biti smješteni sadržaji,
djelatnosti i tehnologije koji ne onečišćuju okoliš,
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odnosno kod kojih se mogu osigurati zakonom
propisane mjere zaštite okoliša, kako bi se spriječili
štetni utjecaji na tlo, podzemne vode i zrak.

U ŠR i UT zoni ne mogu biti smještene djelatnosti
koje ispuštaju zagađene ili agresivne vode, koje
koriste otrove i tvari štetne po okoliš i zdravlje ljudi,
koje koriste naftu i naftne derivate, te one djelatnosti
i tehnologije koje su zabranjene Odlukom o zonama
sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i drugim
aktima.

Članak 7.

Građevna čestica na kojoj će se građevina graditi
mora se nalaziti uz već sagrađenu javno prometnu
površinu najmanje širine 6,0 m, ili za javno
prometnu površinu prethodno mora biti izdana
lokacijska dozvola.

Parkirališta za osobna vozila mogu se predvidjeti
u koridoru infrastrukturnih sustava označenih ovim
planom  i uz pristupnu prometnicu pod uvjetima iz
ovih odredaba za provođenje. 

Članak 8.

Građevne čestice se mogu prema potrebi spajati
ili, izuzetno, podijeliti, a veličinu i oblik takvih
građevnih čestica odredit će potrebe sadržaja,
odnosno tehnološkog procesa pojedine športsko
rekreacijske djelatnosti. Na području obuhvata ovog
Plana dozvoljena je preparcelacija. Minimalna
površina građevne čestice je 500m2.

Detaljni uvjeti uređenja pojedinih čestica odredit
će se elaboratom za ishođenje dokumentacije
potrebne za građenje.

Zbog nepravilnih oblika planiranih građevnih
čestica i konfiguracije terena nisu kotirane veličine
građevnih čestica. 

Točna površina te veličina i oblik planiranih
građevnih čestica utvrditi će se parcelacijskim
elaboratom sukladno kartografskim prikazima
ovoga Plana koji su geokodirani te u skladu s
Odredbama ovoga Plana.

Dozvoljena su manja odstupanja od veličine,
oblika i površine planiranih građevnih čestica u
rasponu od +/- 10%.

Članak 9.

Na jednoj građevnoj čestici može se izgraditi
jedna ili više građevina osnovne i/ili pomoćne
namjene. 

Građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće
ili  poluugrađene..

Kamp mjesta i/ili kamp parcele mogu se smjestiti
unutar cijele površine građevne čestice neovisno o
koeficijentu izgrađenosti građevne čestice jer se na
njega ne primjenjuje.

Smještaj kamp mjesta i/ili kamp parcela na
građevnu česticu kao i položaj pješačkih i kolno-
pješačkih površina definirati će se projektnom
dokumentacijom.

Članak 10.

Građevine se mogu sastojati najviše od jedne
podzemne etaže (podruma) i dvije nadzemne etaže
(Po+P+Pk).

Dozvoljena je izgradnja suterena umjesto
podruma.

Visina vijenca građevine mjereno od kote
konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom
najnižem dijelu uz pročelje građevine do gornjeg
ruba stropne konstrukcije prizemlja, odnosno vrha
nadozida potkrovlja mora biti u skladu s namjenom i
funkcijom građevine, ali ne smije biti veća od 6,0
metara. 

Pojedini elementi odnosno dijelovi kada to
zahtjeva tehnologija (adrenalinski park), mogu imati
i veću ukupnu visinu, ali ne više od 15,0 metara.

Krovište mora biti u pravilu koso, nagiba 15-45°.
Izuzetno, ukoliko to zahtjeva namjena, funkcija,
tehnologija ili vrsta krovne konstrukcije nagib krova
pojedinih građevina može biti i manji, ovisno o vrsti
pokrova. Dozvoljeno je graditi građevine s ravnim
krovom.

Na krovovima je dozvoljeno ugrađivati sunčane
kolektore.

Članak 11.

Najmanja udaljenost pojedine građevine od ruba
(međe) susjednih građevnih čestica mora iznositi
jednu polovicu zabatne visine građevine, ali nikako
ne manje od 2,0 m.

Međusobna minimalna udaljenost građevina
mora minimalno polovica visine do sljemena više
građevine, ali ne manja od 4,0 m. Za građevine koje
se smještavaju na istoj građevnoj čestici udaljenosti
mogu biti i manje ukoliko se dokaže da je tehničkim
rješenjima i uporabom materijala postignuta
odgovarajuća vatrootpornost i spriječena mogućnost
širenja požara.

Članak 12.

Građevni pravac nije određen, građevine se mogu
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slobodno postavljati u prostoru, unutar granica gradivog dijela čestice označene u grafičkom
dijelu plana

Članak 13.

Građevine treba projektirati i oblikovati u skladu sa lokalnim uvjetima i prema načelima
suvremenog oblikovanja uz upotrebu kvalitetnih i modernih materijala i visokih tehnologija
prilikom projektiranja i gradnje građevina. Posebnu pozornost treba posvetiti oblikovanju
pročelja građevina i elemenata vizualnih komunikacija na građevinama.

Građevine se mogu graditi i kao montažne. 

Članak 14.

Unutar zone treba omogućiti nesmetano odvijanje športsko rekreacijskih aktivnosti, sigurno
kretanje vozila, biciklista i pješaka

Unutar zone treba osigurati nesmetano kretanje i intervenciju vatrogasnih vozila sukladno
posebnim propisima.

Članak 15.

Ograde u pravilu treba postavljati na rubove vodne površine ili oko igrališta.
Ograde u pravilu trebaju biti od metala, drveta ili kombinacije drveta i metala.
Maksimalna dozvoljena visina ograde je 2,2 m, izuzetno viša ukoliko to određena športska

aktivnost zahtjeva. 

Članak 16.

Uvjeti gradnje građevina definirani su Odredbama ovoga Plana, a prikazani su na
kartografskim prikazima broj 4. Uvjeti gradnje i u sljedećoj tablici:
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Dozvoljena su manja odstupanja od veličine i
oblika površine gradivog dijela građevne čestice
zbog konfiguracije i specifičnosti terena u rasponu
+/-10%.

3. Površine infrastrukturnih sustava

Članak 17.

Prometni i infrastrukturni sustavi i koridori
prikazani su u grafičkim prikazima ovog Plana s
oznakom IS, a uvjeti za njihovu izgradnju,
rekonstrukciju, opremanje i korištenje propisani su
posebnim uvjetima, suglasnostima i mišljenjima iz
područja cestovnog prometa, elektroenergetike,
telekomunikacija, distribucije plina, vodoopskrbe,
odvodnje otpadnih voda, vodoprivrede te ovim
Planom.

Građevine se mogu graditi na zemljištu
opremljenom javno prometnom površinom,
priključcima na mrežu za opskrbu električnom
energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda.
Može se omogućiti i gradnja uz nižu komunalnu
opremljenost zemljišta kao etapno rješenje.
Minimum komunalne opremljenosti podrazumijeva
neasfaltiranu pristupnu cestu.

Pješačke staze, mostovi i molovi na vodi
prikazani su načelno na kartografskim prikazima
ovog plana. Njihov točan položaj definirat će se
projektnom dokumentacijom, a moguća su manja
odstupanja radi konfiguracije terena.

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 18.

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

Članak 19.

Parkirališta osobnih automobila treba riješiti
unutar zone i u koridoru ceste.  

Završne plohe trebaju biti uređene od betonskih,
granitnih ili sličnih zatravljenih elemenata položenih
u pijesak, od sipine ili na drugi odgovarajući način. 

3.2. Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže

Članak 20.

Vodoopskrbna mreža UPU Jezera spojit će se na
vodovodnu mrežu Grada Virovitice sa spojem u
Svetom Đurađu.

Vodovodnu mrežu izvesti Pe-Hd cijevima
promjera prema hidrauličkom proračunu.

3.3. Uvjeti gradnje mreže odvodnje

Članak 21.

Odvodnja sanitarno-tehnoloških otpadnih
voda predmetne zone vršit će se prihvatom otpadnih
voda u vodonepropusnim sabirnim jamama. Sadržaj
sabirnih jama mora se odvoziti fekalnim cisternama i
prazniti na posebnu deponiju, a te radove smiju
izvoditi ovlaštena poduzeća. 

Dozvoljeno je postavljanje ekoloških sanitarnih
čvorova.

4. Trafostanica

Članak 22.

Na građevnoj čestici trafostanice (TS) izgrađene
su trafostanice. Moguća je gradnja zamjenske
građevine trafostanice i uređenje pristupa
trafostanici.

Građevina trafostanice mora se smjestiti unutar
granica gradivog dijela građevine odnosno površine
za gradnju.

Građevne čestice trafostanica (TS-1 i TS-2)
prikazane su na kartografskom prikazu. Ukupna
površina TS-1 je 26,00 m2, a TS-2 je 46,05 m2.

Dozvoljena je izgradnja i novih TS, koje nisu
predviđene ovim Planom, ovisno o budućim
energetskim potrebama na parcelama s namjenom
R5. Točne dispozicije novih TS i njihove
pojedinačne snage, odnosno uvjeti i način gradnje
odredit će se u postupcima izdavanja dozvola za
gradnju. Priključak novih TS potrebno je izvesti
10(20)Kv podzemnim jednožilnim kabelima.

5. Javne zelene površine

Članak 23.

Javne zelene površine s oznakom Z podijeljene
su ovim Planom na:
- površine šuma (Z1)
- površine travnjaka i močvarno područje (Z2)
- nasip brane (Z3)
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Članak 24.

Površine šuma s oznakom Z1 čine prirodne šume
oko jezera. Na površinama s oznakom Z1 – šume
nije dozvoljena gradnja.

Dozvoljeno je uređivanje pješačkih,
biciklističkih, jahačih i trim staza od isključivo
prirodnog materijala sipine i drveta (oblice, daske i
sl.) te postavljanje signalizacije (info ploče,
putokazne ploče i ploče poučne staze i sl.) i opreme
(stolovi, klupe, posude za otpatke i sl.)

Članak 25.

Površine travnjaka i močvarno područje s
oznakom Z2 je uski zeleni  pojas između vodene
površine jezera i pjašačke staze. Na površinama s
oznakom Z2 – površine travnjaka i močvarno
područje nije dozvoljena gradnja.

Članak 26.

Nasip brane s oznakom Z3 je zelena površina u
strmom nagibu između. 

Na površinama s oznakom Z3 – nasip brane nije
dozvoljena gradnja.

Nasip brane dozvoljeno je koristiti kao prirodno
gledalište, ali nije dozvoljena intervencija u
strukturu nasipa.

6. Vodna površine

Članak 27.

Vodne površine s oznakom V čine površinu
jezera. 

Vodnu površinu dozvoljeno je koristiti za
športsko rekreacijske sadržaje te urediti na način da
sigurno i kvalitetno vrši svoju funkciju. 

Na vodnoj površini dozvoljeno je graditi drvene
mostove i molove u skladu s projektnom
dokumentacijom. Pri projektiranju i izgradnji
infrastrukture i svih ostalih građevina bilo koje vrste
ukoliko na bilo koji način dolaze u dodir s
vodnogospodarskim elementima i građevinama
moraju se ishoditi vodopravni uvjeti.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih
cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti

Članak 28.

U zoni obuhvata UPU Jezera nema vrijednih
kulturno-povijesnih cjelina i građevina

ambijentalnih vrijednosti. 
Radi pravovremene zaštite potencijalnih

arheoloških nalaza preporuča se tijekom svih
zemljanih radova osigurati stalan arheološki nadzor,
a prema potrebi i druge mjere zaštite koje odredi
nadležni konzervator.

Arheološki nadzor mogu provoditi samo stručne
osobe, ovlaštene pismenim odobrenjem nadležnog
tijela, Konzervatorskog odjela u Požegi, sukladno
Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

U odsutnosti stručnog nadzora, o eventualnim
arheološkim nalazima izvođač je dužan bez
odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski
odjel, prethodno obustavivši radove.

Članak 29.

Obuhvat ovog UPU-a ne nalazi se unutar
zaštićenih područja prirode temeljem Zakona·o
zaštiti prirode.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži obuhvat ovog
UPU-a nalazi se unutar područja ekološke mreže
značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001281 -
Bilogora i područja  ekološke mreže značajnog za
ptice HRl 000008 - Bilogora i Kalničko gorje.

Za zahvate planirane ovim UPU-om koji mogu
imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja
i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno
Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni
prihvatljivosti za ekološku mrežu, provodi se ocjena
prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Zona obuhvata UPU Jezera je zona prirodne
vrijednosti lokalnog značenja. Vizuru šumskog
krajolika potrebno je očuvati, a prostor oplemeniti
sadržajima koji neće devastirati prostor.

Uvjeti zaštite prirode su:
- sve zahvate planirati na način da ne uzrokuju

gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te
gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i
životinjskih svojti,

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona
koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim
obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi,

- sve planirane građevine smjestiti što dalje od
prirodnih vodotoka te izbjegavati raspršenu
izgradnju,

- osigurati da zahvati vezani uz planiranje športsko
rekreacijske i ugostiteljsko-turističke zone u
najmanjoj mogućoj mjeri uzrokuju prenamjenu
površina ili fragmentaciju staništa,

- ograničiti športske i druge aktivnosti koje bi
mogle štetno djelovati na područja ekološke
mreže,
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- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi
računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i
zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te
prvenstveno koristiti postojeće prometnice i
ostalu šumsku infrastrukturu,

- štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki
vrijedna područja te spriječiti njihovo
onečišćenje,

- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i
promjene vodnog režima vodenih staništa,

- očuvati raznolikost staništa na vodotocima i
povoljnu dinamiku voda,

- obalu jezera sačuvati u što prirodnijem obliku na
način da se ne izvode zahvati vezani za uređenje
obale koji mogu negativno utjecati  na  očuvanje
ciljnih vrsta i staništa ekološke mreže,

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne
unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme,

- prilikom ozelenjivanja područja koristiti
autohtone biljne vrste, a postojeće elemente
autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj
mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,

- gospodarenje šumama provoditi sukladno
načelima certifikacije suma te izbjegavati
uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i
bioloških kontrolnih sredstava,

- postojeće šume zaštiti od prenamjene i krčenja,
očuvati šumske čistine i šumske rubove,

- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće
krajobrazne vrijednosti,

- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.

8. Postupanje s otpadom (obrada, skladištenje i
odlaganje) 

Članak 30.

Unutar obuhvata ovog Plana, sukladno sadržaju,
namjeni i načinu korištenja površina potrebno je
osigurati mogućnost odlaganja otpada u prikladne
posude. Potrebno je predvidjeti selektivno odlaganje
otpada radi mogućnosti reciklaže.

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

Otpad mora odvoziti ovlaštena tvrtka na za to
predviđeno odlagalište komunalnog otpada.

9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na
okoliš 

Članak 31.

U cilju osiguranja i očuvanja kvalitetnih, zdravih
i humanih uvjeta života, ovim Planom utvrđuju se

obveze, zadaci i smjernice za zaštitu tla, vode i zraka
te zaštita od prekomjerne buke.

Članak 32.

Potrebno je izgraditi odgovarajući
vodonepropusni sustav fekalne kanalizacije u
funkciji odvodnje. 

Članak 33.

Potrebno je izgraditi odgovarajući vodoopskrbni
sustav u kontekstu rješavanja vodoopskrbe na
području Plana.

S obzirom na očuvanje okoliša treba nastojati da
se energetske potrebe građevina unutar zone
obuhvata UPU Jezero podmiruju električnom
energijom, biogorivom ili alternativnim energijama
(sunčeva energija). 

Članak 34.

Zaštita od požara ovisi o kvalitetnom
procjenjivanju ugroženosti od požara i tako
procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim
sektorima i vatrobranim pojasevima te drugim
zahtjevima utvrđenim prema Procjeni ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija Grada Virovitice,
a provodi se prema Planu zaštite od požara na
području Grada Virovitice. 

10. Mjere zaštite i spašavanja u slučaju
elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i
akcidentnih situacija

Članak 35.

Odredbama ovog Plana je predviđen način
gradnje, izgrađenost građevne čestice i smještaj
građevina na građevnim česticama na način da
zadovoljavaju sigurnosne uvjete u slučaju požara,
elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i
akcidentnih situacija.

Članak 36.

Kako bi se mogle provoditi mjere zaštite od
štetnog djelovanja voda, a radi očuvanja i održavanja
regulacijskih i zaštitnih i drugih vodnih građevina i
sprečavanja pogoršanja vodnog režima nije
dozvoljeno:
• u inundacijskom pojasu i na udaljenosti manjoj

od 10 m od nožice nasipa orati zemlju, saditi i
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sjeći drveće i grmlje
• u inundacijskom pojasu i na udaljenosti manjoj

od 20 m od nožice nasipa podizati zgrade, ograde
i druge građevine osim zaštitnih vodnih
građevina

• na vodotocima, melioracijskim i drugim
kanalima za odvodnjavanje kojima upravljaju
"Hrvatske vode" do udaljenosti od 5 metara od
ruba vodonosnog korita u granicama
inundacijskog pojasa tih kanala potrebnoj za
njihovo redovno održavanje orati i kopati zemlju,
podizati zgrade, ograde i druge građevine osim
zaštitnih vodnih građevina, i druge
infrastrukturne građevine odnosno objekte, te
obavljati i druge radnje kojima se mogu oštetiti
melioracijske vodne građevine ili poremetiti
njihovo namjensko funkcioniranje, odnosno
kojima se može utjecati na promjenu toka,
vodostaja, količine ili kakvoće voda ili otežati
održavanje vodnog sustava

• obavljati ostale aktivnosti iz članka 106. Zakona
o vodama te ostalih članaka koji određuju režim
korištenja prostora vodnih građevina

Ovim se zabranama žele spriječiti oštećenja
vodnih građevina koja mogu ugroziti njihovu
stabilnost i funkcionalnu namjenu, omogućiti
obavljanje radova redovnog tehničkog i
gospodarskog održavanja vodotoka, regulacijskih i
zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za
melioracijsku odvodnju, te otkloniti uzorke koji
mogu nastati ljudskom radnjom, propustom ili
nepažnjom. 

Za zaštitu od štetnog djelovanja voda dozvoljeni
su regulacijski zahvati i korekcije korita i nasipa
brane pod uvjetima definiranim ovim Planom i
posebnim uvjetima.

11. Mjere provedbe plana 

Članak 37.

Provedba plana vršit će se neposrednom
provedbom ovog Plana. 

12. Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni 

Članak 38.

U granicama obuhvata UPU jezera nema
izgrađenih građevina čija je namjena protivna
planiranoj namjeni.

Rekonstrukcija i prenamjena postojećih
građevina predviđena je i moguća jedino u skladu s
odredbama ovog Plana.

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 39.

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

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

uređenja Republike Hrvatske
b) Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-

podravske županije 
c) Upravnom odjelu za komunalne poslove, 

prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeku 
za prostorno uređenje Grada Virovitice

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

Članak 40.

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

Članak 41.

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

KLASA: 350-02/16-01/04  
URBROJ: 2189/01-03-02/1-17-41
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA 
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 8. st. 4. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(''Službeni vjesnik Grada Virovitice'' br. 13/09. i
18/09.), Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog
građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11. 5/12.
1/13. 13/13. i 10/14) i članaka 30. Statuta Grada
Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice br. 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena
neizgrađenog građevinskog zemljišta u

poduzetničkim zonama

I.

U Odluci o utvrđivanju cijena neizgrađenog
građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11. 5/12.
1/13. 13/13. i 10/14), mijenja se točka II. tako da
sada glasi:

„Procijenjena vrijednost građevinskog zemljišta
u poduzetničkim zonama po m2 iznosi kako slijedi:
• Poduzetnička zona III 138,00 kn/m2

• Poduzetnička zona Antunovac         111,00 kn/m2

• Poduzetničku zonu Sjever 103,00 kn/m2

• Poduzetničku zonu Zapad I 78,00 kn/m2

• Poduzetnička zona Zapad II 78,00 kn/m2“

II.

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

KLASA: 944-01/17-01/05
URBROJ: 2189/01-10/1-17-4
U Virovitici,  29. lipnja 2017. godine. 

Gradsko vijeće Grada Virovitice

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., 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 2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja  2017. godine, donijelo je,

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

uporabi na dijelu zemljišta čk. br. 154/5 Trg
kralja Petra Svačića sa 942m2 upisanog u

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

I.

Ukida se status javnog dobra na dijelu zemljišta
čk. br. 154/5 Trg kralja Petra Svačića sa 942m2,
upisanom u zk.ul.br.12772 k.o. Virovitica
(katastarska oznaka čk.br. 2104/5 k.o. Virovitica-
grad), u površini od 31m2.

II.

Ova odluka dostaviti će se Upravnom odjelu za
imovinsko-pravne poslove Grada Virovitice, radi
daljnje provedbe.

KLASA:944-01/17-01/07
URBROJ:2189/01-03-01/4-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka čl. 57. Zakona o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske („Narodne novine“ br. 94/13 i 18/16) i
članka 18. Odluke o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ br.
13/09, 18/09, 3/12 i 4/12 – pročišćeni tekst), u vezi sa
člankom 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik“ br. 5/09, 1/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/14),
Gradsko vijeće Grada Virovitice dana 29. lipnja
2017. godine, donosi sljedeću, 

O D L U K U
o darovanju zemljišta čk. br. 1175/6 sa
9144m2 upisanog u zk. ul. br. 73 k. o.

Virovitica 

I.

Grad Virovitica daruje Republici Hrvatskoj
(OIB:52634238587), zemljište čk. br. 1175/6 sa
9144m2 upisano u zk. ul. br. 73 k. o. Virovitica.
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II.

Zemljište iz točke I. Odluke, daruje se Republici
Hrvatskoj za potrebe Ministarstva unutarnjih
poslova, Policijske uprave Virovitičko-podravske, u
svrhu osiguranja radnog prostora koji je potreban za
smještaj djelatnika Policijske uprave Virovitičko-
podravske.

Vrijednost zemljišta iz prethodnog stavka, iznosi
4.680.000,00 kuna, kako je naznačeno u
Procjembenom elaboratu građevinskog vještaka
Kristijana Fujsa, dipl. ing. građ. od 26. lipnja 2017.
godine.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice da
nadležnom tijelu podnese zahtjev radi sklapanja
ugovora o darovanju zemljišta iz točke I. Odluke,
kao i da potpiše ugovor darovanju zemljišta iz točke
I. Odluke.

Zadužuje se Upravni odjel za imovinske i pravne
poslove Grada Virovitice da obavi stručne poslove
potrebne radi provedbe ove odluke.

IV.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage
Odluka o darovanju dijela zemljišta čk. br. 297/1 k.
o. Virovitica-grad površine 9144m², KLASA:373-
03/16-02/02 URBROJ:2189/01-05/2-16-7 od 29.
lipnja 2016. godine.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:944-01/17-01/21
URBROJ:2189/01-05/2-17-4
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

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

ODLUKU
o izmjeni Odluke o  prihvaćanju

sufinanciranja kapitalnog projekta 
izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i

rehabilitaciju Virovitica i trodijelne 
školske sportske dvorane

I.

U Odluci o prihvaćanju sufinanciranja kapitalnog
projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske
dvorane (Službeni vjesnik, br. 3/17) u točki  I. stavak
1.  mijenja se i glasi:

"Grad Virovitica, u svojstvu investitora, prihvaća
sufinanciranje kapitalnog projekta izgradnje Centra
za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i
trodijelne školske sportske dvorane prema
prijedlogu Sporazuma o sufinanciranju kapitalnog
projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske
dvorane KLASA. 404-03/04-01/00096, URBROJ:
533-27-17-0037 dostavljenom Gradu Virovitici 27.
lipnja 2017. godine."

II.

Sastavni dio ove Odluke je prijedlog Sporazuma
o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica i trodijelne školske sportske dvorane iz
točke I. ove Odluke.

III.

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

KLASA:402-07/17-01/08
URBROJ:2189/01-08/1-17-9
Virovitica, 29. lipnja  2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., v.r.
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Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine, broj: 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 30. i
33. stavak 3. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik  Grada Virovitice“, broj:
7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 2.
sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine,
donosi

O D L U K U
o naknadama vijećnicima i članovima 

radnih tijela

I   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se naknade
vijećnicima, članovima radnih tijela i drugim
osobama koje se biraju ili imenuju za obavljanje
poslova za Gradsko vijeće i Gradonačelnika.

Članak 2.

Osobe iz članka 1. ove odluke su: vijećnici
Gradskog vijeća, članovi radnih tijela Gradskog
vijeća i Gradonačelnika, izuzev zaposlenika Grada
Virovitice u vrijeme trajanja radnog vremena.

II  NAKNADE VIJEĆNICIMA I ČLANOVI-
MA  RADNIH TIJELA VIJEĆA

Članak 3.

Vijećnicima Gradskog vijeća pripada naknada u
neto iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Članak 4.

Predsjedniku Gradskog vijeća utvrđuje se
naknada za obavljanje poslova u neto iznosu od
3.500,00 kuna mjesečno.

Članak 5.

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća za
nazočnost na sjednicama radnih tijela pripada
naknada u neto iznosu od 100,00 kuna.

Članak 6.

Predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća za

nazočnost sjednicama radnih tijela pripada naknada
u neto iznosu od 130,00 kuna.

III   NAKNADE ČLANOVIMA RADNIH 
TIJELA GRADONAČELNIKA

Članak 7.

Članovima radnih tijela Gradonačelnika, kao
izvršnog tijela, za nazočnost sjednicama radnih
tijela, ukoliko odlukom o osnivanju radnog tijela nije
drugačije propisano, pripada naknada u neto iznosu
100,00 kuna.

Članak 8.

Predsjednicima radnih tijela Gradonačelnika, kao
izvršnog tijela, za nazočnost sjednicama radnih
tijela, ukoliko odlukom o osnivanju radnog tijela nije
drugačije propisano, pripada naknada u neto iznosu
od 130,00 kuna.

IV  SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 9.

Vijećnici i druge osobe upućene radi obavljanja
poslova za potrebe Grada od strane predsjednika
Gradskog vijeća ili Gradonačelnika odnosno
zamjenika Gradonačelnika uz prethodno ovlaštenje
Gradonačelnika, imaju pravo na neto naknadu u
visini neoporezivog iznosa dnevnice, uporabu
službenog automobila, naknadu troškova prijevoza i
noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih
izdataka, odnosno neto naknadu za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe sukladno
propisima o porezu na dohodak.

V  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 10.

Sredstva koja će se isplaćivati po ovoj odluci
osiguravaju se u proračunu grada Virovitice.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o naknadama vijećnicima i  članovima
radnih tijela („Službeni vjesnik Grada Virovitice“,
broj: 10/09., 09/10., 15/13. i 11/15.).
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Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“, a stupa na snagu 01.srpnja 2017.
godine.

Klasa: 121-01/17-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/1-17-2
Virovitica, 29. lipnja 2017. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Temeljem članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) i članka
30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na  2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima

gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika
Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“,
broj: 8/15.) u članku 4. stavku 1. točka 2. mijenja se i
glasi:

„ 2. zamjenici gradonačelnika  4,92.“

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“,  stupa na snagu 01. srpnja 2017.
godine, a primijenit će se na isplatu plače za mjesec
srpanj 2017. godine.

Klasa: 080-02/17-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/1-17-2
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni
tekst (Narodne novine br. 19/13) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice-pročišćeni test („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice broj 7/14), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni  Odluke o ustrojstvu 

upravnih tijela Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj
6/03, 10/05, 8/06, 12/07, 5/09, 10/09, 7/11, 7/16) u
članku 3. stavak 1.  dodaje se alineja 8.  koja glasi:

"- Služba za unutarnju reviziju"

Članak  2.

Članak 5. mijenja se i glasi:
„Ured gradonačelnika  stručna je služba Grada

Virovitice u kojem se obavljaju upravno-pravni,
analitičko-informativni, informacijski, planski i
drugi opći, stručni i administrativni poslovi iz
samoupravnog djelokruga Grada utvrđeni posebnim
zakonima,  Statutom Grada, Odlukom o ustrojstvu
upravnih tijela Grada, odlukama Gradskog vijeća i
Gradonačelnika te drugim propisima., a koji se
odnose osobito na poslove protokola i odnosa sa
javnošću, informiranja i informatike, poslove
pripreme i provedbe europskih projekata , suradnje s
vladinim  i nevladinim udrugama i ustanovama,
radne i službeničke odnose, poslove javne nabave,
poslove promicanja ljudskih prava i prava
nacionalnih zajednica i manjina,  na tajničke, opće i
zajedničke poslove za potrebe Gradonačelnika.“

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:
„Tajništvo je služba Grada Virovitice u kojoj se

obavljaju upravno-pravni, analitičko-informativni,
informacijsko-dokumentacijski, organizacijsko-
tehnički, planski i drugi opći, stručni i
administrativni poslovi  neposredno vezani za rad
Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
Gradonačelnika i njegovih radnih tijela kao i
upravnih tijela grada i ostali poslovi utvrđeni
posebnim zakonima,  Statutom Grada, Odlukom o
ustrojstvu upravnih tijela Grada, odlukama
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Gradskog vijeća i Gradonačelnika te drugim
propisima.“

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:
„ Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno

uređenje i graditeljstvo u kojem se obavljaju
upravno-pravni,  analitičko-informativni,
informacijski, planski i drugi opći, stručni i
administrativni poslovi iz samoupravnog djelokruga
Grada utvrđeni posebnim zakonima,  Statutom
Grada, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada,
odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika te
drugim propisima., a koji se odnose osobito na ova
upravna područja: graditeljstvo, stambene poslove,
komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, promet i
veze, komunalno redarstvo, imovinsko-pravne
poslove vezane za djelatnosti upravnog odjela,
prostorno planiranje i uređivanje prostora, geodetske
poslove, gradnju i dr.

Članak 5.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:
„Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u

svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, te
davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i
savjeta za unapređenje poslovanja, poslovnih ciljeva
primjenom sustavnog discipliniranog pristupa
vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja
rizicima, kontrola i gospodarenja, koji uključuju:

izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje
revizije temeljenog na objektivnoj procjeni rizika, te
radnog plana pojedinačne unutarnje revizije,
provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima
Grada procjenom prikladnosti i djelotvornosti
sustava unutarnjih kontrola, provedbu unutarnje
revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava
proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je
osnivač, odnosno suosnivač Grad, upozoravanje na
nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim
propisima, te predlaganje mjera za njihovo
otklanjanje i za unapređivanje poslovanja, izradu
izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te
godišnjih izvješća, praćenje provedbe danih
preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj
unutarnjom reviziji, suradnju sa Središnjom
harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija
i Državnim uredom upozoravanje na moguće
korupcijske rizike i predlaže mjere za njihovo
otklanjanje."

Članak 6.

Članak 7.b mijenja se i glasi:
„Upravni odjel za imovinske i pravne poslove je

upravno tijelo Grada Virovitice u kojem se obavljaju
imovinsko-pravni, upravno-pravni, ovršni,
analitičko-informativni i drugi opći i stručni poslovi
iz područja društveno-gospodarskih poslova u svezi
stvari, činidaba i imovine Grada Virovitice i ostali
poslovi utvrđeni posebnim zakonima,  Statutom
Grada, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada,
odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika te
drugim propisima.  

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:
„Upravni odjel za društvene djelatnosti je

upravno tijelo Grada Virovitice u kojem se obavljaju
upravno-pravni,  analitičko-informativni,
financijsko-planski, programski i drugi opći, stručni
i administrativni poslovi iz upravnih područja brige
o djeci predškolskog  i osnovnoškolskog uzrasta,
prosvjete, kulture,  tjelesne kulture i športa, tehničke
kulture, primarne zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi,  protupožarne zaštite, tržišta rada i odnosa sa
sindikatima, rada sa udrugama koje su u
samoupravnom djelokrugu grada i ostali poslovi
utvrđeni posebnim zakonima,  Statutom Grada,
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada,
odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika te
drugim propisima.“

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:
„Služba za financije je služba u kojoj se

obavljaju upravno-pravni, analitičko-informativni,
financijsko-planski 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 koji se odnose osobito na poslove
praćenja i proučavanja problematike javnih
financija, a osobito financiranja javnih potreba,
pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala o
pitanjima vezanim za javne financije, poslove izrade
proračuna Grada, izrade uputa za izradu financijskih
planova proračunskih korisnika i proračuna Grada,
poslovi sudjelovanja u postupku revizije gradskog
proračuna, poslovi riznice, prisilne naplate, vođenje
evidencija o proračunskim prihodima i rashodima i
njihovo praćenje tijekom proračunske godine,
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financijsko-planski računovodstveni poslovi te drugi
stručni poslovi.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi: 
„Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj je

upravno tijelo Grada Virovitice u kojem se obavljaju
upravno-pravni, analitičko-informativni, planski i
drugi opći i stručni poslovi osobito iz upravnih
područja industrije, poljoprivrede, energetike,
rudarstva, trgovine, ugostiteljstva, malog
poduzetništva, obrta, zadrugarstva, prometa i veze,
turizma, civilne zaštite, zaštite na radu i ostali
poslovi utvrđenih posebnim zakonima, Statutom
Grada, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada,
odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika te
drugim propisima.  

Članak 10.

U članku 12. stavak 1. riječi „Gradsko
poglavarstvo grada Virovitice“ zamjenjuju se
riječima „Gradonačelnik Grada Virovitice“

Članak 11.

U članku 14. riječi „Gradsko poglavarstvo garda
Virovitice“ zamjenjuju se riječima „Gradonačelnik
Grada Virovitice“.

Članak 12.

Gradonačelnik Grada Virovitice donijet će
Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju
reviziju te uskladiti Pravilnik o unutarnjem radu
Ureda gradonačelnika s odredbama ove Odluke  u
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.

Službenicu koja radi na poslovima unutarnje
revizije preuzet će Služba za unutarnju reviziju u
roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Službenica iz stavka 2. ovog članka  nastavlja
raditi na poslovima koje je  dotad obavljala te
zadržava plaću i druga prava prema dotadašnjim
rješenjima  do donošenja rješenja o rasporedu na
radno mjesto u skladu s pravilnicima o unutarnjem
redu usklađenim s odredbama ove Odluke.

Gradonačelnik Grada  Virovitice raspisat će
natječaj za imenovanje pročelnika Službe za
unutarnju reviziju u roku 60 dana od dana stupanja
na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Službe za
unutarnju reviziju.

Članak 13.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja
da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu
upravnih tijela Grada Virovitice.

Članak 14. 

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

KLASA: 023-05/17-01/01
URBROJ: 2189/01-08-01/2-17-2
U Virovitici, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi -pročišćeni
tekst (Narodne novine br. 19/13) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni test („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice broj 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29.
lipnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni  Odluke 

o  koeficijentima za obračun plaća
službenika i  namještenika 

Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o  koeficijentima za obračun plaća
službenika i  namještenika Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj 13/10 i
4/11) u članku 2. u tabeli Radna mjesta I. kategorije
u podkategoriji Glavni rukovoditelj dodaje  se novi
naziv radnog mjesta koji  glasi:
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Članak 4.

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

KLASA: 120-02/17-01/01
URBROJ: 2189/01-08/1-17-2
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće

KLASA: 351-01/17-01/02
UR. BROJ:2189/01-03-01/03/17-6
Virovitica, 29. lipnja 2017.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakon 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.,
15309., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12.,  94/13.,
153/13., 14/14. i 36/15.) članka 17. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 3/11, 11/11., 3/12. i 2/16.) i članka
30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 7/14.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 2. sjednici
održanoj dana, 29. lipnja 2017. godine, donosi
sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje poslova

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

1. Odabire se ponuda trgovačkog društva
„Asanator“ d.o.o. iz Višnjevca, Kralja Tomislava
109, sa ukupnom cijenom ponude 399.038,75
kuna (uključivši PDV), za sklapanje ugovora o
povjerenju obavljanja komunalnih poslova
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

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

3. Na temelju ove odluke gradonačelnika Grada
Virovitice sklopiti će se odabranim ponuditeljem
ugovor o povjerenju obavljanja komunalnih
poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljen članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11., 11/11., 3/12. i
2/16) donio je dana, 23. siječnja 2017. godine,
Odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje
komunalne djelatnosti poslova dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije putem ugovor o
povjerenju komunalnih poslova Klasa:351-01/17-
01/02, Ur. Broj:2189/01-03/2-17-2.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za
povjerenje obavljanja komunalnih poslova
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Klasa:351-
01/17-01/02, Ur. Broj:2189/01-03/2-17-4 objavljen

je u „virovitičkom listu“ dana 02. veljače 2017. g. 
Temeljem objavljenog javnog natječaja

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

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

Ukupna cijena ponude iznosi 399.038,75 kuna. U
toj je cijeni uračunat i porez na dodanu vrijednost.

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

Uputa o pravnom lijeku:

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08.,  2/09. i 7/12.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na  2.  sjednici održanoj dana  29.
lipnja 2017. godine, donijelo je 

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

I.

Zlatna plaketa Grada Virovitice dodjeljuje se:

1. Brani d.o.o. Virovitica – za razvoj poljoprivrede
2. Razvojnoj agenciji VTA – za izradu razvojnih

projekata

II.

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

KLASA: 061-06/17-01/01
URBROJ: 2189/01-07/3-17-8
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 13. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 4/08.,  2/09. i 7/12.) i članka 7.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29.
lipnja 2017. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice

I

Zahvalnica Grada Virovitice dodjeljuje se:

1. Željka Grahovac – za humanitarni rad i osnivanje
socijalne samoposluge

2. Danijela Duvnjak – za  doprinos na području
zaštite životinja

3. Stjepan Brlas – za izradu monografije „70. godina
Učeničkog doma Virovitica“

4. Branko Počić – za doprinos u radu KUD-a
Virovitica

5. Davorin Peisker, klesar – za izgradnju spomenika
i spomen obilježja poginulim hrvatskim
braniteljima Domovinskog rata

6. Ded Pecolaj – za 35 godina rada pekarskog obrta

7. Društvo psihologa Virovitičko-podravske
županije – za 10 godina održavanja Tjedna
psihologije

8. Udruga dijabetičara Virovitica – 10 godina rada.

9. Šahovski klub Virovitica – za 90 godina rada

10.Karate Klub Virovitica – 50 godina rada

II

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

Klasa: 061-01/17-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-9
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na  2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2017.g. , donosi 

O D L U K U
o objavljivanju javnog poziva za izbor

članova Gradskog savjeta mladih 
Grada Virovitice

I

Pokreće se postupak izbora Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice koji ima devet članova.

Mandat članova Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice traje tri godine od dana konstituiranja.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
mandat članovima Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice.

II

Javni poziv sastavni je dio ove Odluke.

III

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih
predlagatelja dostavljaju se Odboru za izbor i
imenovanje Gradskog vijeća Grada Virovitice u roku
od 20 dana od dana objave u „Virovitičkom listu“. 

IV

Javni poziv sukladno Odluci o osnivanju
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice objavit će
se u „Virovitičkom listu“ i na web stranicama Grada
Virovitice.

V

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“, a stupa na snagu 01. srpnja 2017. g. 

Klasa: 021-04/17-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-2
Virovitica,  29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o
savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice, objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za izbor članova

Gradskog savjeta mladih 
Grada Virovitice

I.

Pokreće se postupak izbora članova Gradskog
savjeta mladih Grada Virovitice (u daljnjem tekstu:
Savjet mladih).

II.

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće
Grada Virovitice na vrijeme od tri godine.

III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove
zamjenike mogu istači udruge koje su sukladno
statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski
zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih
ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje
30 mladih).    

Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi
zamjenici  moraju biti u dobi od navršenih petnaest
(15) do navršenih trideset (30) godina  sa
prebivalištem ili boravištem na području Grada
Virovitice.

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III.,
obavezno sadrže:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i

godina rođenja, prebivalište ili boravište –
fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),

- obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih
predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim
Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog
pojedinog kandidata dostavljaju se Odboru za izbor i
imenovanja Gradskog vijeća Grada Virovitice, na
adresu: Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1.

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je
nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen
neće se razmatrati.

V.

Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana
objave ovog javnog poziva u tjedniku „Virovitički
list“.

VI.

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća
Grada Virovitice izvršit će provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te
utvrđivanju popisa važećih kandidatura, Odbor za
izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Virovitice
sastavit će u roku 15 dana od isteka roka za
podnošenje prijava. 

Izvješće iz stavka 2. ovo točke dostavlja se
Gradskom vijeću Grada Virovitice i objavljuje se na
mrežnim stranicama Grada Virovitice, te u tjedniku
„Virovitički list“.

VII.

Gradsko vijeće Grada Virovitice na svojoj prvoj
sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za
članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim
glasovanjem bira članove i zamjenike članova
Savjeta mladih.

VIII.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog
poziva, te obrazac Izjave mogu se dobiti u Tajništvu
Grada Virovitice, adresa: Trg kralja Zvonimira 1, tel.
033/725-200 ili upitom na e-mail:
tajnistvo@virovitica.hr.

Klasa: 021-04/17-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica:
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 98. 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, 152/14 i 7/17), članka
54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.:
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 2. sjednici održanoj dana  29.
lipnja  2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama

Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-
Mažuranić Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
(KLASA: 003-05/17-01/02, URBROJ: 2189-16-10-
17-1).

II. 

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

KLASA: 602-01/17-01/03
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja  2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 98. 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, 152/14 i 7/17), članka
54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.:
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29.
lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama

Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor
Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica (KLASA:
602-01/17-02/03, URBROJ: 2189-17-11-17-1).

II. 

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

KLASA: 602-01/17-01/09
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 98. 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, 152/14 i 7/17), članka
54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.:
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29.
lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama

Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica (KLASA: 012-03/01-17/01, URBROJ:
2189-22-10-17-1).
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II. 

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

KLASA: 602-01/17-01/08
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 98. 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, 152/14 i 7/17), članka
54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.:
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29.
lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti 

na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Glazbene škole Jan

Vlašimsky Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica (KLASA:
003-08/17-01/60, URBROJ: 2189-32-04-17-1).

II. 

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

KLASA: 602-01/17-01/10
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja  2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017.  godine, donosi 

IZMJENU I DOPUNU 
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I

UREĐAJA  KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE  
ZA  2017.  GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 9/16) članak
2. mijenja se i glasi: 

"Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:
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Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u ̈ Službenom vjesniku¨Grada Virovitice.

KLASA: 361-01/16-01/51
URBROJ: 2189/01-03-01/4-17-4
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 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 2. sjednici održanoj 29. lipnja
2017. godine, donosi 

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA  ODRŽAVANJA  KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE  GRADA  VIROVITICE  U  2017.  GODINI

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini (˝Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, br. 9/16.) članak 1. mijenja se i glasi: 

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,
- 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,
- Sadnja drvoreda.

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

9.747.000,00 kuna

Članak 2.

U članku 3., st. 1. navedenog Programa, iza točke 14. Održavanje kanala za oborinsku
odvodnju, dodaje se točka 15. Sadnja drvoreda, a koja glasi:
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Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u
2017. godini objavljuje se u ̋ Službenom vjesniku˝ Grada Virovitice.

KLASA: 363-01/16-01/115
URBROJ: 2189/01-03-01/4-17-4
Virovitica, 29. lipnja 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama ("Narodne novine" 140/05., 82/06. i
129/08., 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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi 

IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu (˝Službeni vjesnik Grada
Virovitice“, br. 9/16) članak 3. mijenja se i glasi: 

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 2.

Ova Izmjena Programa objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA:  321-01/16-01/01
URBROJ:2189/01-03-01/4-17-4 
Virovitica, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017.  godine, donosi 

IZMJENU PROGRAMA 
GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM

OTPADOM ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 11/15, članak 2. mijenja se i glasi:

Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:

Članak 3.

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

KLASA: 351-01/16-01/15
URBROJ: 2189/01-03-01/4-17-4
Virovitica,  29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

2017. god.
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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 2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi 

IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U

PROSTORU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2017. godinu ("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 9/16) članak 2. mijenja se i glasi: 

„Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Grada Virovitice
za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 108.000,00 kn, a utrošiti će se kako slijedi:

Članak 2.

Ova Izmjena Programa objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA: 363-05/16-03/01
URBROJ: 2189/01-03-01/4-17-4
Virovitica,  29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 12. stavak 3. i članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od  požara ("Narodne
novine", broj 92/10),  Procjene ugroženosti od požara i  tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od
požara grada Virovitice, Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Virovitičko-Podravske županije za 2017.g. KLASA: 214-02/16-01/04 URBROJ: 2189/1-05/04-
16-06 od 20.prosinca 2016.g., članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na svojoj 2. sjednici,
održanoj dana 29. lipnja 2017. godine donosi
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G O D I Š NJ I   P R O V E D B E N I   P L A N
unapređenja zaštite od požara 
za područje Grada Virovitice 

za 2017. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području
Grada Virovitice Gradsko vijeće grada Virovitice
donosi Godišnji Provedbeni plan unaprjeđenja
zaštite od požara za područje  grada Virovitice za
2017. godinu (u  daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području
Grada Virovitice potrebno je u 2017. godini provesti
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke
mjere: 

1. Organizacijske mjere 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

1.1.1. Sukladno izračunu o potrebnom 
broju vatrogasaca iz Procjena 
ugroženosti od požara i  tehnoloških
eksplozija grad Virovitica osigurati 
će potreban broj operativnih 
vatrogasaca. Operativni vatrogasac  
može biti profesionalni i 
dobrovoljni vatrogasac  uz 
zadovoljavanje uvjeta propisanih 
člankom 21. i 22. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada Virovitice,
JVP, DVD

1.1.2. U JVP grada Virovitice, DVD-a 
koje djeluju na području Grada 
Virovitice osigurati djelotvornu i 
pravodobnu operativnost 
vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu 
prostornu pokrivenost grada u 
slučaju požara i eksplozija, 
spašavanja ljudi i imovine 
ugroženih požarom i eksplozijom, 
pružanja tehničke pomoći u 
nezgodama i opasnim situacijama. 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada Virovitice,
JVP

1.1.3. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem 
opremljenosti  i osposobljenosti 
dobrovoljnih vatrogasnih društava 
na području Grada Virovitice.

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada 
Virovitice

1.2. Normativne mjere zaštite od požara

1.2.1. Uskladiti Procjenu ugroženosti i 
Plan zaštite od požara grada 
Virovitice sa odredbama Zakona o 
zaštiti od požara.                               

Izvršitelj: stručne službe Grada Virovitice

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

2.1.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi 
izvršiti sukladno važećim 
propisima. Za potrebe vatrogasnih  
postrojbi osigurati odgovarajuća 
spremišta za vatrogasna vozila  i 
tehniku. 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada Virovitice

2.2. Sredstva veze,  javljanja i uzbunjivanja

2.2.1. Za učinkovito i uspješno djelovanje
vatrogasaca od trenutka 
uzbunjivanja i početka  intervencije 
do lokaliziranja i gašenja požara, 
potrebno je, sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija osigurati dovoljan broj 
stabilnih i prijenosnih radio uređaja 
za potrebe  vatrogasnih postrojbi. 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada Virovitice

3. Urbanističke mjere 

3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno
planske dokumentacije (prvenstveno
provedbene), ovisno o  razini prostornih planova,
obvezno je utvrditi  mjere zaštite od požara
sukladno važećim propisima. 
Izvršitelj: Stručne službe Grada Virovitice

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne
mjere kako bi prometnice i javne površine bile
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.
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U većim kompleksima pravnih osoba osigurati
stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova
evakuacije. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada Virovitice,
Stručne službe Grada Virovitice

3.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati
minimalno potrebne količine vode za gašenje
požara i  tlak u hidrantskoj mreži, sukladno
važećim propisima. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada
Virovitice, Stručne službe Grada Virovitice

3.4. Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s
važećim propisima.
Izvršitelj: Stručne službe Grada Virovitice

3.5. Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe
do površine voda koje svojom izdašnošću
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u
svrhu crpljenja vode za potrebe  gašenja požara. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada Virovitice
, Stručne službe Grada Virovitice

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada 

4.1. U slučaju nastajanja požara na odlagalištu
otpada osigurati gašenje požara u najkraćem
mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe
koja će pristupiti gašenju na siguran način. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada
Virovitice, JVP, DVD

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite
od požara na otvorenom prostoru 

5.1. Sukladno važećim propisima koji reguliraju
zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, nužno
je urediti okvire ponašanja na otvorenom
prostoru, posebice u vrijeme povećane
opasnosti od  požara, koristeći sve oblike javnog
priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati,
letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i
upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja
preventivnih mjera zaštite od požara. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada
Virovitice, JVP, DVD

5.2. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim
sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera,
kako bi se opasnost od nastajanja i  širenja
požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada Virovitice

5.3. Propisati mjere za uređivanje i održavanje
rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala
sukladno važećim propisima. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada
Virovitice, Stručne službe Grada Virovitice

5.4. Obvezno je osigurati redovito održavanje
(čišćenje) vodotokova i građevina za
melioracijsku odvodnju od biljnog i
komunalnog  otpada. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada
Virovitice, Stručne službe Grada Virovitice

5.5. Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se
mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom
prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni
putovi za vatrogasna vozila održavati
prohodnima.
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada
Virovitice, Stručne službe Grada Virovitice

5.6. U slučaju nastajanja požara na otvorenom
prostoru, pravne osobe čije su građevine ili
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara
dužne  su dati na raspolaganje svoju opremu i
mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju
širenja požara ili za njegovo gašenje. 

5.7. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama
te zemljišnim pojasom uz cestu.  Zemljišni pojas
uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog
sigurnosti  prometa tako i zbog sprječavanja
nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je
obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od
lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi
mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno
olakšati njegovo širenje. 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica grada
Virovitice, Stručne službe Grada Virovitice

III.

Stručna služba Grada Virovitice i Vatrogasna
zajednica grada Virovitice upoznat  će sa sadržajem
ovoga  Provedbenog plana sve pravne subjekte koji
su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih
zadataka. 

Vatrogasna zajednica grada Virovitice sačiniti će
Izvješće o provedenim mjerama.

IV.

Sredstva za provedbu obveza Grada Virovitice
koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osigurat
će se do visine utvrđene Proračunom Grada
Virovitice za  2017.  godinu.
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V.

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara
na području  Grada Virovitice za 2017. godinu
donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje
Virovitičko-Podravske županije za 2017.g. KLASA:
214-02/16-01/04 URBROJ: 2189/1-05/04-16-06 od
20. prosinca 2016.g.

VI.

Gradsko vijeće Grada Virovitice jednom godišnje
razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog
plana.  

VII.

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
Grada Virovitice dostavlja se Vatrogasnoj zajednici
Virovitičko-Podravske županije.

VIII.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Grada Virovitice".

KLASA: 214-02/17-01/02
URBROJ:2189/01-10/3-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.g.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu 
Regionalne energetske agencije Sjever 

za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Regionalne
energetske agencije Sjever za 2016. godinu.

II.

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

KLASA:302-01/17-01/04
UR.BROJ:2189/01-10/3-17-3
Virovitica,  29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 2. sjednici, održanoj dana, 29. lipnja
2017.g., donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Flora Vtc d..o. za 2016.g.

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Flora Vtc
d.o.o. za 2016.g.

II.

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

KLASA:024-01/17-01/02
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.g.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine,
donosi,

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu 

Plina VTC d.o.o.  za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu  trgovačkog
društva Plina VTC d.o.o.  za 2016. godinu.

II.

Uprava trgovačkog društva Plin VTC d.o.o. u
potpunosti je provela Plan sanacije i mjere za
smanjenje gubitka poslovanja.

Nalaže se trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. da
i dalje provodi mjere utvrđene Planom sanacije,
kojima je cilj sprječavanje stvaranja gubitka
trgovačkog društva Plin VTC d.o.o. 

III.

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

KLASA:024-01/17-01/01
URBROJ:2189/01-10/2-17-3
U Virovitici, 29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 29.
lipnja 2017.g. donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
Virkoma d.o.o. Virovitica za 2016.godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Virkoma
d.o.o. Virovitica za 2016.godinu.

II.

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

KLASA:024-01/17-01/25 
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-17-2
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Poslovnog parka Virovitica d.o.o. 
za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Poslovnog
parka Virovitica d.o.o. za 2016. godinu

II.

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

KLASA: 024-01/17-01/03
UR.BROJ:2189/01-03-01/3-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017. 

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Razvojne agencije VTA 
za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Razvojne
agencije VTA za 2016. godinu.

II.

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

KLASA:400-01/17-01/05
UR.BROJ:2189/01-10/3-17-3
Virovitica,  29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o radu

Informativnog centra Virovitica d.o.o. 
za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Izvještaj o radu Informativnog centra
Virovitica d.o.o. za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 612-12/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja  2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju
nezaposlenosti i zapošljavanja 
na području grada Virovitice  

za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o stanju nezaposlenosti i
zapošljavanja na području grada Virovitice  za 2016.
godinu. 

II.

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

KLASA:032-01/17-01/01
UR.BROJ:2189/01-10/3-17-3
Virovitica,  29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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



SLUŽBENI VJESNIK br. 8 30. lipnja 2017.Strana 38

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Centra za socijalnu skrb Virovitica 
za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Centra za
socijalnu skrb Virovitica za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 550-06/17-01/03
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana  29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić

Virovitica za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Osnovne
škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2016.
godinu.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom

vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 602-01/17-01/02
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica

za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Osnovne
škole Vladimir Nazor Virovitica za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 602-01/17-01/04
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja  2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica 

za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Glazbene
škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 602-01/17-01/07
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za
2016. godinu.

II.

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

KLASA: 601-02/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća 

o radu Gradskog muzeja Virovitica 
za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Gradskog
muzeja Virovitica za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 612-05/17-01/04
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Kazališta Virovitica za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Kazališta
Virovitica za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 612-03/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja  2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica 
za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg
vrtića Cvrčak Virovitica za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 601-02/17-01/02
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2.  sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Gradske knjižnice i čitaonice za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Gradske
knjižnice i čitaonice za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 601-02/17-01/04
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
za 2016. godinu
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I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Javne
vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2016.
godinu.

II.

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

KLASA: 214-01/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja  2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
Vatrogasne zajednice Grada Virovitice

za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Vatrogasne
zajednice Grada Virovitice za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 214-01/17-01/03
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja  2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica 

za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatskog
Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa
Virovitica za 2016. godinu.

II.

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

KLASA: 550-06/17-01/02
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju 

Športske zajednice 
za 2016. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o djelovanju Športske
zajednice za 2016. godinu.
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II.

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

KLASA: 620-01/17-01/01
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke
zajednice i direktorice turističkog ureda
Turističke zajednice Grada Virovitice  za

2016. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Turističke zajednice i
direktorice turističkog ureda Turističke zajednice
Grada Virovitice  za 2016. godinu. 

II.

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

KLASA:334-01/17-01/01
UR.BROJ:2189/01-10/3-17-3
Virovitica,  29. lipnja 2017.

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 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom

postupku likvidacije 
Poslovnog centra Virovitica d.o.o. u

likvidaciji

I.

Prihvaća se Izvješće o provedenom postupku
likvidacije Poslovnog centra Virovitica d.o.o. u
likvidaciji. 

II.

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

KLASA:024-01/17-01/04
UR.BROJ:2189/01-10/3-17-3
Virovitica,  29. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

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

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne

zaštite Grada Virovitice i imenovanju
načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Grada Virovitice
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Članak 1.

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite
Grada Virovitice i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada
Virovitice («Službeni vjesnik» Grada Virovitice br.
5/16, 3/17.), u članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

„3. Damir Marenić, zamjenik gradonačelnika –
načelnik“ 

Članak 2.

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

KLASA: 810-01/16-01/03
UR. BROJ:2189/01-10/3-17-16
Virovitica, 14. lipnja 2017.

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