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I.
Zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed
epidemije bolesti COVID-19 (SARS—CoV-2, u
daljnjem tekstu: koronavirus) u kojima je potrebno
osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u
borbi s epidemijom i promijeniti planirane proračunske aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal ovom se Odlukom utvrđuju
mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih
izvora financiranja planiranih u Proračunu Grada Virovitice za 2020. godinu i financijskim planovima za
2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog
proračuna.
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II.

Ova se Odluka primjenjuje na sva upravna tijela
Grada Virovitice i sve proračunske korisnike Proračuna Grada Virovitice utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno
pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te način vođenja Registra proračunskih
i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: obveznici) i na sve izvore financiranja.
III.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici
mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih
osnovnih poslova i funkcija.
IV.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznicima se zabranjuje novo zapošljavanje te prijem
službenika i namještenika na neodređeno i određeno
vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih
rashoda za zaposlene.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke zabranjuje
se sklapanje novih ugovora o djelu.
V.
Iznimno od točke IV. ove Odluke novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje
ugovora o djelu je dopušteno ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to
potrebno dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika
Grada Virovitice.
VI.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici
će obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati
nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti
postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za
obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.
VII.
Iznimno od točke VI. ove Odluke, obveznici
mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao
i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati
nove postupke:

-

ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za
pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa,
ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u
kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja
postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika.
VIII.

Obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na
to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana
objave u „Službenom vjesniku “ Grada Virovitice.
KLASA: 400-06/20-01/01
URBROJ:2189/01-02/1-20-2
Virovitica, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

Na temelju odredbe članka 95. i članka 104. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj:68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst (“Službeni
vjesnik Grada Virovitice” broj:2/20.) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 29. sjednici održanoj dana, 17.
travnja 2020.g., donosi sljedeću
ODLUKU
o oslobađanju od obveze plaćanja
komunalne naknade i naknade za korištenje
površine javne namjene te o korištenju
sredstava komunalne naknade i komunalnog
doprinosa zbog nastupa posebnih okolnosti
Članak 1.
Utvrđuje se da su u Republici Hrvatskoj na snazi
protuepidemijske mjere i mjere strogog distanciranja
uzrokovane načinom prijenosa bolesti COVID - 19.
Zbog nastupa posebnih okolnosti koje ugrožava-
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ju život i zdravlje građana iz prethodnog stavka ovog
članka Odluke, na snazi je zabrana rada u određenim
djelatnostima sukladno propisanim mjerama Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske.
Članak 2.
Zbog okolnosti iz članka 1. stavka 2. ove Odluke
oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade
utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj: 10/18. i 11/19) obveznici plaćanja kako slijedi:
- u potpunosti svi poslovni subjekti - poduzetnici kojima je obustavljen rad odlukom Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske, osim kladionica i igara na sreću (NKD 92) i telekomunikacijskih kuća (NKD 61)
- djelomično u iznosu od 30% razrezane vrijednosti komunalne naknade poslovni subjekti -poduzetnici registrirani kao trgovina na malo i trgovački centri (NKD 47.1 i 47.2) kojima nije
obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske
- djelomično u iznosu od 50% razrezane vrijednosti komunalne naknade poslovni subjekti – poduzetnici kojima nije obustavljen rad odlukom
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, osim
trgovina na malo (NKD 47.1 i 47.2), banaka
(NKD 64), osiguravajućih društava (NKD 65) ,
kladionica i igara na sreću (NKD 92) i telekomunikacijskih kuća (NKD 61)
- u potpunosti fizičke osobe koje tijekom trajanja
epidemije COVID – 19 dobiju otkaz te steknu
status nezaposlene osobe registrirane na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruje se
sukladno Programu mjera potpore poduzetnicima i
građanima Grada Virovitice zbog epidemije COVID
– 19 kojeg donosi Gradonačelnik.
Članak 3.
Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade iz članka 2. ove Odluke vrijedi za razdoblje od
travnja 2020. godine pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane
nadležnih Stožera.
Članak 4.
Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka
1. ove Odluke odobrava se korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa propisanih Odlukom o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj: 11/18.) i komunalne naknade
i za druge svrhe osim onih koje su propisane zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 5.
Zbog okolnosti iz članka 1. stavka 2. ove Odluke u
potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja naknade za
korištenje površine javne namjene utvrđene Odlukom
o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava svi
poslovni subjekti -ugostiteljski objekti kojima je obustavljen rad tijekom trajanja epidemije COVID -19.
Oslobađanje od obveze plaćanja naknade iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruje se sukladno
Programu mjera potpore poduzetnicima i građanima
grada Virovitice zbog epidemije COVID – 19 koje
donosi Gradonačelnik.
Oslobađanje od plaćanja naknade iz stavka 1.
ovog članka ovog članka vrijedi za razdoblje od 1.
travnja 2020. godine pa sve dok je Odluka o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja (Narodne novine br.: 32/20), na snazi.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA:363-02/20-01/03
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-20-2
Virovitica, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96,68/98,137/99,22/0
0,73/00,129/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,1
53/09,142/12,152/14), Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 32/20) i članka 30. Statuta Grada Virovitice
– pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br.2/20), Gradsko vijeće Grada Virovitice na
29. sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine,
donosi
ODLUKU
o privremenom oslobađanju od plaćanja
zakupnine za poslovne prostore
u vlasništvu Grada Virovitice
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Članak 1.

Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Virovitice koji obavljaju gospodarske djelatnosti čije
je obavljanje sukladno Odukama stožera navedenih
u pravnom temelju ove Odluke zabranjeno, privremeno se oslobađaju od plaćanja zakupnine za mjesec
ožujak 2020. godine u 50% iznosu ugovorene mjesečne zakupnine, a nadalje u 100% iznosu ugovorne
mjesečne zakupnine za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno sve do opoziva istih od strane
nadležnih Stožera.
Odluke stožera, navedenih u pravnom temelju ove
Odluke nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen
sastavni dio.

zahtjev nadležnom Upravnom odjelu za financije i
gospodarstvo.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA:372-01/20-01/06
URBROJ:2189/01-02-02/01-20-2
U Virovitici, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

Članak 2.
Za oslobađanje od plaćanja zakupnine iz članka
1. ove Odluke, zakupnici su dužni podnijeti pisani

NN 32/2020 (19.3.2020.), Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
713
Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer civilne
zaštite Republike Hrvatske, 19. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH
DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA
I.
S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se
pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana
donošenja ove Odluke.
II.
Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2)
metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.
III.
Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:
– zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu
– obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
a) prodavaonica prehrambenih artikala
b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
c) tržnica i ribarnica
d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
e) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
f) poljoprivrednih ljekarni
g) benzinskih postaja
h) kioska
i) pekarnica
j) kemijskih praonica rublja
k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
l) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji

f) poljoprivrednih ljekarni
g) benzinskih postaja
h) kioska
i) pekarnica
17. travnja
2020.
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j) kemijskih praonica rublja
k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
l) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
p) veledrogerija
– obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi,
revija i sajmova
– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te
rada pučkih i studentskih kuhinja
– obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači,
pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
/
– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, tness i
rekreacijskih centara
– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
– obustava rada autoškola i škola stranih jezika
– obustava vjerskih okupljanja.
IV.
Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:
– osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u
prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
– svu rasutu robu prodavati zapakirano
– primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
– organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere
socijalnog distanciranja
– redovito provjetravati prostore
– osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku
obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
– na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog
distanciranja
Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_R-ENG.pdf
V.
Poslodavci su obvezni:
– organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije
za održavanje sastanaka na daljinu
– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima,
a posebno suhi kašalj i kratki dah.
VI.
Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.
Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-1
Zagreb, 19. ožujka 2020.
Načelnik stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.
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Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br.: 130/11) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 2/20) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 29. sjednici održanoj
17. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o oslobađanju
od plaćanja participacije roditelja/skrbnika za
glazbenu igraonicu, osnovnu glazbenu školu,
pripremni stupanj i srednju glazbenu školu
I.
Daje se suglasnost na Odluku o oslobađanju od
plaćanja participacije roditelja/skrbnika za glazbenu
igraonicu, osnovnu glazbenu školu, pripremni stupanj i srednju glazbenu školu Glazbene škole Jan
Vlašimsky Virovitica (KLASA: 003-08/20-01/03,
URBROJ: 2189-32-04-20-2).
II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 602-01/20-01/10
URBROJ: 2189/01-04/2-20-3
Virovitica, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Članak 1.
U Odluci o naknadama vijećnicima i članovima
radnih tijela („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
8/17.), članak 3. mijenja se i glasi:
„Vijećnicima Gradskog vijeća ukida se naknada
od mjeseca travnja 2020. g. pa do donošenja Odluke
Vlade RH o službenom prestanku epidemije virusa
COVID-19.“
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Predsjedniku Gradskog vijeća ukida se naknada
od mjeseca travnja 2020. g. pa do donošenja Odluke
Vlade RH o službenom prestanku epidemije virusa
COVID-19.“
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 121-01/17-01/02
UR.BROJ: 2189/01-07/3-20-6
Virovitica, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

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

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj: 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17.
i 98/19.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“,
broj: 2/20.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 29.
sjednici održanoj 17. travnja 2020.g., donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadama
vijećnicima i članovima radnih tijela

Na temelju članka 10. stavak 3. i članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br.
29/2019.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ( „Službeni vjesnik Grada Virovitice“,
broj: 2/20.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 29.
sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava
za financiranje političkih stranaka koje imaju
člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice
za 2020. godinu

17. travnja 2020.
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Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom
vijeću Grada Virovitice za 2020. godini („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj: 9/19.), članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Za svakog člana Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2020. godinu utvrđuje se godišnji iznos od
3.500,00 kuna, zbog epidemije virusa COVID-19.
Navedeni iznos je najmanji iznos propisan Zakonom
o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/2019.).“
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA: 402-08/19-01/15
URBROJ: 2189/01-07/3-20-6
Virovitica, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15 i ), Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć
gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Klasa:022-03/20-07/82, Urbroj:50301-25/16-20-2 od
17. ožujka 2020.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst (“Službeni vjesnik Grada Virovitice” broj 2/20.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na
29. sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine
donosi
Odluku o davanju suglasnosti
Poslovnom parku Virovitica d.o.o.
na moratorij na dio obveza po Ugovoru
o kreditu broj: KO-18-1100100
I
Trgovačkom društvu Poslovni park Virovitica
d.o.o. daje se suglasnost na moratorij na dio obveza prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koje
su dospjele od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020.,
a nisu plaćene po Ugovoru o kreditu broj: KO-18-

1100100, prema slijedećim uvjetima:
• moratorij u trajanju od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020.,
• u razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica
kredita,
• u razdoblju moratorija ne naplaćuju se, ali se
obračunavaju redovna kamata i naknade,
• po isteku razdoblja moratorija dospjela glavnica,
obračunata kamata i obračunata naknada naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata, od kojih
prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja
moratorija,
• na obveze obuhvaćene moratorijem neće se obračunavati redovna kamata,
• za provođenje moratorija ne naplaćuje se naknada.
II
Poslovni park Virovitica d.o.o. dužan je svu potpisanu dokumentaciju po uvjetima navedenim u točki
I ove odluke dostaviti Gradu Virovitica u roku od 5
dana od potpisivanja, te i nadalje pravovremeno izvještavati Grad o otplati kredita, do konačne otplate.
III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
KLASA:403-01/17-01/03
URBROJ:2189/01-02/1-20-14
Virovitica, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 109. članka 198. stavka 4 Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19.), Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 9/19)
te čl. 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 03/18.),
a po pribavljenom pozitivnom mišljenju Zavoda za
prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije
KLASA: 350-03/19-01/05, URBROJ: 2189-79/120-5 od 08. 04. 2020. godine, Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 29. sjednici održanoj dana 17. travnja
2020. godine, donosi
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ODLUKU O DONOŠENJU
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA GRADA VIROVITICE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donose se II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Virovitice (u nastavku teksta:
Izmjene i dopune PPUG-a).
(2) Izmjene i dopune PPUG-a izradila je tvrtka APE
d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za komunalne poslove,
prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice.
Članak 2.
Izmjene i dopune PPUG-a, sadržane su u elaboratu “II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Virovitice “, koji sadrži:
I. OSNOVNI DIO PLANA
I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade
I.1. TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provedbu)
I.2. GRAFIČKI DIO
0.			 OZNAKA IZMJENA I DOPUNA
			 GRAFIČKOG DIJELA PLANA
			 (nije obvezni dio Plana)
1.			 KORIŠTENJE I NAMJENA
			 PROSTORA			
1 : 25000
2.1.1. ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJE		
1 : 25000
2.1.2. ELEKTROENERGETSKA
		 INFRASTRUKTURNA
MREŽA				
1 : 25000
2.2.		 PLINOVODNA
			 INFRASTRUKTURNA
			 MREŽA				
1 : 25000
2.3.1. VODOVODNA
			 INFRASTRUKTURNA MREŽA 1 : 25000
2.3.2. REŽIM UREĐENJA VODA
1 : 25000
2.4.		 ODVODNJA I
			 PROČIŠĆAVANJE
			 OTPADNIH VODA		
1 : 25000
3.			 UVJETI KORIŠTENJA
			 UREĐENJA I ZAŠTITE
			 PROSTORA			
1 : 25000
4.1.		 GRAĐEVINSKA PODRUČJA
			 NASELJA Čemernica 		
1 : 5000
4.2.		 GRAĐEVINSKA PODRUČJA
			 NASELJA Golo Brdo 		
1 : 5000

4.3.a
			
4.4.		
			
4.5.		
			
4.6.		
			
4.7.		
			
4.8.a
			
4.8.b
			
			
4.9.		
			

GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Jasenaš 		
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Korija 		
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Podgorje 		
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Rezovac 		
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Rezovačke Krčevine
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Sveti Đurađ 		
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA
Sveti Đurađ – Ribnjaci 		
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA Virovitica 		

I.3.			

1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 5000
1 : 10000

OBRAZLOŽENJE PLANA

II. PRILOZI PLANA
II.1.
II.2.
		
			
			
			
II.3.
II.4.
			
II.5.
			

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA (PROPISA KOJI SU POŠTIVANI
U IZRADI PLANA)
ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU (ZAHTJEVI
ZA IZMJENU PLANA KOJI NISU
SADRŽANI U INFORMACIJSKOM
SUSTAVU)
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA
SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA
PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

II. ODREDBE ZA PROVEDBU
Članak 3.
U članku 24. stavku 4. ispod naslova „Planirani objekti za regulaciju i korištenje voda“ iza riječi
„akumulacije Miletinac“ dodaju se zarez i tekst „a na
području Virovitičkih jezera akumulacija Ribnjak“.
Članak 4.
U članku 44.a. točka 2. mijenja se i glasi:
2. Urbanistički plan uređenja Jezera (UPU)
obuhvaća područja turističkog naselja Milanovac, ugostiteljsko-turističke namjene Jezera,
sportsko – rekreacijska zone Milanovac i područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera.
Unutar predmetnog područja, u šumi i/ili na šums-

17. travnja 2020.

kom zemljištu mogu se graditi samo građevine
sukladno odredbama Zakona o šumama, ali samo
ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije
moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog
zemljišta.
Šume i šumska zemljišta mogu se koristiti na
način i prema uvjetima propisanim Zakonom o
šumama.
Detaljnu namjenu površina i uvjete izgradnje potrebno je definirati Urbanističkim planom
uređenja.
Unutar područja zone Milanovac, površine za
gradnju (građevne čestice) mogu se utvrditi na
maksimalno 10% površine zone Milanovac.
Unutar područja zone Jezera površine za gradnju (građevne čestice) mogu se utvrditi na maksimalno 10% površine zone Jezera.
Unutar područja sportsko-rekreacijske-turističke zone Jezera površine za gradnju (građevne
čestice) mogu se utvrditi na maksimalno 10%
površine sportsko-rekreacijske-turističke zone
Jezera.
Do donošenja urbanističkog plana uređenja
zabranjuje se gradnja unutar granica obuhvata
Plana.
-

•
•
-
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područje turističkog naselja Milanovac
Unutar građevinskog područja turističkog naselja Milanovac mogu se organizirati Zakonom utvrđeni sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene
odnosno, te prateći i pomoćni sadržaji, javne i
zaštitne zelene površine i slično.
Sva izgradnja na ovim površinama mora se
kvalitetno uklopiti u prirodno i pejsažno okruženje obronaka Bilogore.
Unutar građevinskog područja turističkog naselja
Milanovac definiran je maksimalni broj kreveta
koji iznosi 200 kom.
Parkiranje vozila za građevine turističkih i ugostiteljskih namjena mora se riješiti na vlastitoj
građevnoj parceli prema kriteriju:
ugostiteljski sadržaji 8 pm/1000 m2
hoteli			
20 pm/100 ležajeva
sportsko – rekreacijska zona Milanovac (UPU)
Unutar građevinskog područja sportsko rekreacijske zone Milanovac mogu se graditi
sve vrste športskih igrališta i terena na otvorenom, športske dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni, golf igralište, otvorena i natkrivena teniska
igrališta, te prateći rekreacijski, ugostiteljski i trgovački sadržaji.
Parkiranje vozila za građevine športsko rekreacijske namjene mora se riješiti na vlastitoj građev-

•

-

•
•
-

1.
2.
3.
4.

•

noj parceli prema kriteriju:
igrališta i dvorane 10 pm/1000 m2 (uz mogućnost da se do 50% pm rješava u uličnom pojasu – javnoj površini).
turističko naselja Jezera (UPU)
Unutar građevinskog područja turističkog naselja Jezera mogu se organizirati Zakonom utvrđeni
sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene odnosno, te prateći i pomoćni sadržaji, javne i zaštitne
zelene površine i slično.
Sva izgradnja na ovim površinama mora se
kvalitetno uklopiti u prirodno i pejsažno okruženje obronaka Bilogore.
Unutar građevinskog područja turističkog naselja
Jezera definiran je maksimalni broj kreveta koji
iznosi 300 kom.
Parkiranje vozila za građevine turističkih i ugostiteljskih namjena mora se riješiti na vlastitoj
građevnoj parceli prema kriteriju:
ugostiteljski sadržaji 8 pm/1000 m2
hoteli			
20 pm/100 ležajeva
sportsko – rekreacijsko - turistička zone
Jezera (UPU)
Građevinsko područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone obuhvaća sljedeće namjene:
R2 – JAHAČKI CENTAR R3 – CENTAR ZA ZIMSKE ŠPORTOVE
R5 – ŠPORTSKI CENTAR
T1-HOTEL / MOTEL
Unutar građevinskog područja sportsko - rekreacijske - turističke zone Jezera mogu se graditi sve
vrste športskih igrališta i terena na otvorenom,
športske dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni,
otvorena i natkrivena teniska igrališta, te prateći
rekreacijski, ugostiteljski i trgovački sadržaji.
Unutar građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene Jezera moguća je gradnja hotela
7 motela, te utvrđen je maksimalni broj kreveta
koji iznosi 100 kom.
Parkiranje vozila za građevine športsko rekreacijske namjene mora se riješiti na vlastitoj građevnoj parceli prema kriteriju:
igrališta i dvorane 10 pm/1000 m2 (uz mogućnost da se do 50% pm rješava u uličnom pojasu – javnoj površini).
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.

(1) Elaborat II. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Grada Virovitice izrađen je kao izvor-
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nik u 4 (četiri) primjeraka, ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Virovitice i potpisom predsjednice
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.
Članak 6.
Grafički dio Plana iz točaka I.2. te Obvezni prilozi
iz točke II. članka 2., koji su sastavni dio ove Odluke,
nisu predmet objave.
Članak 7.
(1)		Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju
se izvan snage odredbe za provedbu i kartografski prikazi grafičkog dijela Prostornog plana
uređenja Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 3/00, 14/07, 02/11 i 7/11) koji su
predmet ovih II. Izmjena i dopuna PPUG-a.
(2)		II. Izmjene i dopune PPUG-a odnose se na cijeli
obuhvat Prostornog plana uređenja Grada Virovitice.
(3)		Dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Virovitice (tekstualni dio) koji nisu mijenjani ovim
II. Izmjena i dopuna PPUG-a ostaju na snazi kao
sastavni dio PPUG-a.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Grada Virovitice”.
KLASA: 350-02/19-01/21
URBROJ: 2189/01-03-02/1-20-41
Virovitica, 17. 04. 2020. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

ZAKLJUČAK
I.
Zadužuje se Gradonačelnik Grada Virovitice da,
zbog izvanredne situacije izazvane širenjem virusa COVID-19 i smanjenja gospodarskih aktivnosti,
provede postupak ukidanja naknada članovima nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/djelomičnom vlasništvu Grada Virovitice.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave
u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 021-02/20-01/03
UR.BROJ: 2189/01-07/3-20-3
Virovitica, 17. travnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br.: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 142/12 i 152/14), točke IV. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih
i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 2/20), Gradonačelnik Grada Virovitice dana 9. travnja 2020.
godine, donosi
Program mjera potpore poduzetnicima
i građanima Grada Virovitice
zbog epidemije COVID - 19
UVOD

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 2/20.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na
29. sjednici održanoj dana 17. travnja 2020.g., donosi

Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju COVID
- 19, te je na temelju preporuke Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo, Nacionalni Stožer za civilnu za-
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štitu Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih
događanja (Narodne novine br.: 32/20).
Naprijed navedenom Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavljen je rad većine gospodarskih subjekata različitih
namjena, obustavljen je rad pružateljima različitih
usluga (ugostiteljskim objektima, trgovinama, teretanama, dječjima igraonicama i igralištima i dr.), osim
prehrambenih trgovina, ljekarni i sl.
Za sada je nemoguće sa sigurnošću utvrditi u kojem se vremenskom razdoblju neće moći obavljati
određene gospodarske djelatnosti posljedično čemu
određeni gospodarstvenici neće moći ostvarivati prihode, čime je ugroženo poslovanje vlasnika objekata,
egzistencija njegovih obitelji i zaposlenika.
Kako bi se umanjile negativne posljedice uzrokovane proglašenom epidemijom COVID- 19, potrebno je pronaći način kako bi se gospodarstvenicima
pogođenim navedenom epidemijom umanjile negativne posljedice i olakšalo poslovanje.
Cilj ove ekonomske mjere je prije svega opstanak
obrtnika i trgovačkih društava odnosno gospodarskih
subjekata kao i očuvanje radnih mjesta sve do završetka ovog izvanrednog stanja.
Program je namijenjen svim poduzetnicima koji
obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Virovitice i građanima sa područja Grada Virovitice.
OPĆI UVJETI
Prihvatljivi korisnici mjera su poduzetnici koji
obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Virovitice, a uz ostale potrebne uvjete na dan 29. veljače 2020. godine nemaju nepodmirenih obveza prema
Gradu Virovitici ili su te obveze podmirili do stupanja na snagu ovog Programa, odnosno podnošenja
zahtjeva.
Grad Virovitica će se koristiti svojim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima
podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete
za dodjelu potpora po ovom kriteriju.
MJERE POTPORE ZA PODUZETNIKE
Grad Virovitica će provesti ovaj program potpore
za poduzetnike kroz sljedeće mjere:
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Mjera 1. Oslobađanje od plaćanja obveza prema
Gradu Virovitici
Mjera 2. Odgoda od plaćanja obveza prema Gradu
		
Virovitici
Mjera 3. Oslobađanje i odgoda od plaćanja obveza
			
prema trgovačkim društvima u vlasništvu
Grada Virovitice
Mjera 4. Besplatne usluge Razvojne agencije VTA
1. Mjera 1. – Oslobađanje od plaćanja obveza
prema Gradu Virovitici
Ova mjera podrazumijeva:
1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u
iznosu od 100% za razdoblje od 1. travnja 2020.
godine, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih
mjera, odnosno do opoziva istih od strane nadležnih Stožera.
2. Djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade u iznosu od 30% za razdoblje od 1.
travnja 2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja
epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od
strane nadležnih Stožera.
3. Djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade u iznosu od 50 % za razdoblje od 1.
travnja 2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja
epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od
strane nadležnih Stožera.
4. Oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Virovitice od 19. ožujka
2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane
nadležnih Stožera.
5. Oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje
površine javne namjene za ugostiteljske terase od
1. travnja 2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih
od strane nadležnih Stožera.
1.1.		 Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
u iznosu od 100%
Korisnici mjere su svi poslovni subjekti - poduzetnici obveznici plaćanja komunalne naknade prema Gradu Virovitici kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,
osim kladionica i igara na sreću (NKD 92) i telekomunikacijskih kuća (NKD 61). Korisnici mjere
se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u iznosu
od 100% razrezane vrijednosti komunalne naknade
za razdoblje od 1. travnja 2020. godine pa sve dok je
Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
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sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.:
32/20), na snazi.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu
Virovitici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.
Prestankom važenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), korisnici mjere zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom
iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca.
1.2.		 Djelomično oslobađanje od plaćanja
			 komunalne naknade u iznosu od 30%
			 za trgovine na malo (NKD 47.1 i 47.2)
Korisnici mjere su poslovni subjekti - poduzetnici obveznici plaćanja komunalne naknade prema
Gradu Virovitice registrirani kao trgovina na malo i
trgovački centri (NKD 47.1 i 47.2) kojima nije obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja komunalne
naknade u iznosu od 30% razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. pa
sve dok je Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i
održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne
novine br.: 32/20), na snazi.
Mjera se provodi automatizmom.
Prestankom važenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), korisnici mjere zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom
iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca.
1.3.		 Djelomično oslobađanje od plaćanja
			 komunalne naknade u iznosu od 50%
Korisnici mjere su poslovni subjekti - poduzetnici
obveznici plaćanja komunalne naknade prema Gradu Virovitice kojima nije obustavljen rad odlukom
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, osim trgovina na malo (NKD 47.1 i 47.2), banaka (NKD
64), osiguravajućih društava (NKD 65) , kladionica i igara na sreću (NKD 92) i telekomunikacijskih kuća (NKD 61). Korisnici mjere se oslobađaju
plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje
od 1. travnja 2020. pa sve dok je Odluka o mjerama
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ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja (Narodne novine br.: 32/20), na snazi.
Mjera se provodi automatizmom.
Prestankom važenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), korisnici mjere zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom
iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca.
1.4.		 Oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Virovitice
Korisnici mjere su svi poslovni subjekti - poduzetnici obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Virovitice kojima je obustavljen
rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Virovitice za mjesec ožujak 2020. godine u 50% iznosu ugovorene mjesečne
zakupnine, a nadalje u 100% iznosu ugovorne mjesečne zakupnine za sve vrijeme trajanja epidemijskih
mjera, odnosno dok je Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), na snazi.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu
Virovitici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.
1.5.		 Oslobađanje od plaćanja naknade za korišten
je površine javne namjene za ugostiteljske
			 terase
Korisnici mjere su svi poslovni subjekti – ugostiteljski objekti obveznici naknade za korištenje površine javne namjene za ugostiteljske terase kojima je
obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene za ugostiteljske terase u 100%-tnom iznosu za razdoblje od 1.
travnja 2020. godine pa sve dok je Odluka o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja (Narodne novine br.: 32/20), na snazi.
Mjera se provodi sklapanjem dodatka Ugovora
temeljem evidencija sklopljenih ugovora o korištenju
površine javne namjene za ugostiteljske terase.
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2.		Mjera 2. – Odgoda od plaćanja obveza prema
Gradu Virovitici
Ova mjera podrazumijeva odgodu od plaćanja
zaduženja za komunalnu naknadu i zakup poslovnih
prostora od 1. ožujka 2020. godine, za sve vrijeme
trajanja epidemijskih mjera, odnosno sve do opoziva
istih od strane nadležnih Stožera.
Korisnici mjere su svi poslovni subjekti – poduzetnici obveznici plaćanja komunalne naknade i obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Virovitice.
Za odgođene mjesece zaduženje se mora platiti do
31. prosinca 2020. godine
3. Mjera 3. – Oslobađanje i odgoda od plaćanja
obveza prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Virovitice
Ova mjera podrazumijeva:
1. Oslobađanje od plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada - Flora VTC d.o.o.
2. Oslobađanja od plaćanja zakupa klupa na
Gradskoj tržnici – Poslovni park Virovitica d.o.o.
3. Odgoda plaćanja za vodne usluge – Virkom d.o.o.
Daje se ovlast direktorima navedenih trgovačkih
društava u vlasništvu Grada Virovitice, da provedu
„Mjeru 3“. – Oslobađanje i odgoda od plaćanja obveza prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada
Virovitice“ u svojim trgovačkim društvima.
3.1.		 Oslobađanje od plaćanja javne usluge
			 prikupljanja miješanog komunalnog
			 biorazgradivog otpada – Flora VTC d.o.o.
Korisnici mjere su svi poduzetnici koji su potpuno obustavili rad temeljeno na Odluci Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada u iznosu od 100% za
razdoblje od 1. travnja 2020. godine pa sve dok je
Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.:
32/20), na snazi.
Mjera se provodi automatizmom, prema registriranoj djelatnosti svakog poslovnog subjekta.

Strana 13

3.2.		 Oslobađanje od plaćanja zakupa klupa na 		
Gradskoj tržnici – Poslovni park
			 Virovitica d.o.o.
Korisnici mjere su svi zakupci klupa koji imaju
potpisan Ugovor na tržnici, a kojima je obustavljen
rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa klupa u iznosu
od 50% za ožujak, te u iznosu od 100% sve dok je
Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.:
32/20) na snazi.
Mjera se provodi automatizmom.
3.3.		 Odgoda plaćanja za vodne usluge – Virkom
d.o.o.
Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe, koji
nisu u mogućnosti podmiriti račune za vodnu uslugu.
Istima se zbog kašnjenja pri plaćanju neće obračunati
kamata počevši od računa za vodne usluge pružene u
ožujku 2020. godine. Zatezne kamate se neće obračunavati sve do opoziva mjera prevencije širenja epidemije COVID – 19. Za vrijeme trajanja spomenutih
mjera neće se primjenjivati niti mjere prisilne naplate
dugovanja, kao ni ograničenja ili obustave isporuke
vodnih usluga zbog nepodmirenja računa za vodne
usluge.
Mjera se provodi automatizmom.
4. Mjera 4. – Besplatne usluge Razvojne agencije
VTA
Razvojna agencija VTA će u cijelom razdoblju
2020. godine bez naknade pružati usluge za poduzetnike vezano uz prijave na mjere ublažavanja
posljedica epidemije koje donese Vlada Republike
Hrvatske, Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica.
MJERE POTPORE ZA GRAĐANE
Grad Virovitica će provesti ovaj program potpore
za građane kroz sljedeće mjere:
Mjera 5.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obvezniku koji tijekom trajanja epidemije COVID
– 19 dobije otkaz, te ima status nezaposlene osobe registrirane na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
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Mjera 6.
Odgoda od plaćanja obveza prema Gradu Virovitici – podrazumijeva odgodu od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu, otplatu stanova i najamninu stanova (slobodno ugovorenu i
zaštićenu), i to od 1. travnja 2020. do prestanka
trajanja epidemije COVID- 19. Za odgođene
mjesece zaduženje se mora platiti do 31. prosinca
2020. godine, bez obračunavanja zatezne kamate
do kraja 2020. godine.
Mjera 7.
Odgoda od pokretanja svih postupaka prisilne
naplate do 31.prosinca 2020. godine za sva potraživanja Grada Virovitice
Mjera 8.
Oslobađanje od plaćanja participacije roditelja/
skrbnika koji neće koristiti organizirana dežurstva u cijeni usluge dječjih vrtića, programa produženog boravka, prehrane u osnovnim školama IBM Virovitica i Vladimir Nazor Virovitica,
kao i participacije za osnovnu glazbenu školu,
pripremni stupanj, srednju glazbenu školu i glazbene igraonice – podrazumijeva oslobađanje
plaćanja od 1. travnja 2020. godine pa do ponovne uspostave redovnog rada dječjih vrtića/škola. Za mjesec ožujak 2020. godine roditelji/skrbnici oslobađaju se plaćanja participacije u iznosu
od 50%, a rok plaćanja dospjele, a neplaćene obveze za mjesec ožujak je najkasnije 31. prosinca
2020. godine.
Ukoliko su roditelji/skrbnici platili dospjelu obvezu za mjesec ožujak 2020. godine u punom iznosu neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje
nakon ukidanja mjere.
Za povremeno korištenje navedenih usluga (prihvat djece u slučajevima kada su oba roditelja
zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece) participacija će biti umanjena srazmjerno broju dana korištenja usluge.
Grad Virovitica nastavit će osiguravati sredstva za sufinanciranje djelatnosti dadilja koje su
privremeno obustavile rad, sukladno sklopljenim
ugovorima, za vrijeme trajanja obustave rada.
Grad Virovitica nastavit će osiguravati sredstva
za isplate stipendija, kao i isplate socijalnih davanja.
		Grad Virovitica nastavlja provedbu Školske
sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda na način da se preusmjeri iz školskih ustanova u Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo
Crvenog križa Virovitica.
Mjera 5. Oslobađanje od plaćanja komunalne na-
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knade obvezniku koji tijekom trajanja epidemije
COVID – 19 dobije otkaz, te ima status nezaposlene osobe registrirane na Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje provodi se podnošenjem zahtjeva
Gradu Virovitici od strane obveznika komunalne
naknade. Grad Virovitica će zatražiti za svakog
prijavitelja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potvrdu kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja, uz suglasnost prijavitelja izrečenoj na Izjavi o
točnosti i istinitosti podataka.
Mjere 6. i 7. potpore za građane provode se automatizmom, te za njih nije potrebno podnositi
zahtjeve.
Mjere 8. potpore za građane provodi se automatizmom, te za njih nije potrebno podnositi zahtjeve.
PROVEDBA MJERA
ZA PODUZETNIKE I UVJETI DODJELE
Potpore za poduzetnike iz ovog Programa nemaju
obilježja državne potpore male vrijednosti, jer su sastavni dio gospodarskih mjera predloženih od Vlade
Republike Hrvatske koje spadaju u očuvanje radnih
mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na
poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
Na ovaj Program na odgovarajući način primjenjuje se i Zakon o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine br.: 25/13 i 85/15).
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice
i na web stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr
PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave za dodjelu potpore za Mjere 1. i 5. iz ovog
Programa podnose se Gradu Virovitici, na obrascu
zahtjeva koji je sastavni dio Programa.
Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom
se podnosi Gradu Virovitici putem elektronske pošte
od 18. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine na adresu elektroničke pošte: e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore iz
Programa mjera potpore poduzetnicima i građanima
grada Virovitice zbog epidemije COVID-19“.
Dokumenti traženi po ovom Programu zbog epidemije COVID-19 dostavljaju se skenirani, potpisani
i ovjereni elektronskom poštom. Grad Virovitica za-
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država pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno
zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja.
PROCEDURA DODJELE
Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog Programa. Grad Virovitica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima
podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete
za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu.
Sve informacije o Programu mjera potpore poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog epidemije COVID-19 te popis tražene dokumentacije,
mogu se pronaći na internetskim stranicama Grada
Virovitice, www.virovitica.hr
KLASA:302-01/20-01/01
URBROJ:2189/01-02-02/01-20-2
U Virovitici, 9. travnja 2020. godine
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br.: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 142/12 i 152/14), točke IV. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih
i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 2/20), Gradonačelnik Grada Virovitice donosi
Izmjene i dopune Programa mjera potpore poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog
epidemije COVID-19
U Programu mjera potpore poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog epidemije COVID-19 Klasa:302-01/20-01/01, Ur.broj;2189/01-02-02/01-20-2
od dana 09. travnja 2020.g., Mjera 1. Oslobađanje
od plaćanja obveza prema Gradu Virovitici točka 1.2
Djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne na-
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knade u iznosu od 30% za trgovine na malo (NKD
41.1 i 47.2) mijenja se i glasi:
„ Korisnici mjere su poslovni subjekti - poduzetnici obveznici plaćanja komunalne naknade prema
Gradu Virovitice registrirani kao trgovina na malo i
trgovački centri (NKD 47.1 i 47.2) kojima nije obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja komunalne
naknade u iznosu od 30% razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. pa
sve dok je Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i
održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne
novine br.: 32/20), na snazi.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu
Virovitici uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.
Prestankom važenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ broj: 32/20.), korisnici mjere
zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom
iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca.“
Točka 1.3 Djelomično oslobađanje od plaćanja
komunalne naknade u iznosu od 50% mijenja se i
glasi:
„Korisnici mjere su poslovni subjekti - poduzetnici obveznici plaćanja komunalne naknade prema
Gradu Virovitice kojima nije obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, osim
trgovina na malo (NKD 47.1 i 47.2), banaka (NKD
64), osiguravajućih društava (NKD 65) , kladionica i igara na sreću (NKD 92) i telekomunikacijskih kuća (NKD 61). Korisnici mjere se oslobađaju
plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje
od 1. travnja 2020. pa sve dok je Odluka o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih
događanja („Narodne novine“ broj: 32/20.), na snazi.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu
Virovitici uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.
Prestankom važenja Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20), korisnici mjere zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom
iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca.“
Podnošenje prijava mijenja se i glasi:
„Prijave za dodjelu potpore za Mjere 1. i 5. iz
ovog Programa podnose se Gradu Virovitici, na
obrascu zahtjeva koji je sastavni dio Programa.
Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom
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se podnosi Gradu Virovitici putem elektronske pošte
od 18. travnja 2020. godine, na adresu elektroničke
pošte: e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima i građanima grada Virovitice zbog
epidemije COVID-19“.
Dokumenti traženi po ovom Programu zbog epidemije COVID-19 dostavljaju se skenirani, potpisani
i ovjereni elektronskom poštom. Grad Virovitica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno
zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja.

Ove Izmjene i dopune Programa mjera potpore
poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog
epidemije COVID-19 stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.
KLASA:302-01/20-01/01
URBROJ:2189/01-02-02/01-20-4
U Virovitici, 17. travnja 2020. godine
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

____________________________
(naziv poslovnog subjekta)
____________________________
(OIB)
____________________________
(adresa)
____________________________
(telefon)
Virovitica,___________________

GRAD VIROVITICA
Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica
PREDMET: Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima i
građanima grada Virovitice zbog pandemije COVID - 19 za Mjeru 1. Oslobađanje od
plaćanja obveza prema Gradu Virovitici
I.

Opći podaci o podnositelju Zahtjeva

1. Naziv (sjedište, ulica i br.)
2. Adresa poslovnog subjekta

(ukoliko se razlikuje od
sjedišta)
3. Oblik registracije
4. OIB / MB poslovnog

subjekta

5. Djelatnost (upisati šifru

NKD djelatnosti)

6. Telefon
7. E-mail

8. Osoba ovlaštena za

zastupanje

17. travnja 2020.
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II. Razlog podnošenja zahtjeva

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine
obustavljen je rad poslovne djelatnosti koju obavlja poslovni subjekt
_____________________________________________________________________.
(puni naziv i adresa poslovnog subjekta)
Obustavom rada je uzrokovana znatna gospodarska šteta te podnosimo zahtjev za dodjelu
potpore: (zaokružiti traženo)

1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020, pa za sve
vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane nadležnih
Stožera.
2. Djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. travnja
2020, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane
nadležnih Stožera.
3. Oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Virovitice od
19. ožujka, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od
strane nadležnih Stožera.
PRILOZI:
1. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
2. Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog
prostora kao dokaz da je obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020.g. (samo za poslovne subjekte
kojima je obustavljen rad odlukom Stožera).
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA:
__________________________________
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IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA:

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, svojim potpisom jamčim za istinitost i točnost
svih podataka koji su navedeni u Zahtjevu za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore
poduzetnicima i građanima grada Virovitice zbog pandemije COVID - 19, kao i u prilozima
zahtjevu.
Podatke o sebi i poslovnom subjektu dajem u svrhu provedbe postupka prema Programu
mjera potpore poduzetnicima i građanima grada Virovitice zbog pandemije COVID - 19 i
upoznat sam s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, te dajem privolu Gradu Virovitici
za prikupljanje, obradu i objavu danih podataka. Osim za svrhe za koje je privola dana,
prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe.

IME I PREZIME:_____________________________________________________
MJESTO I DATUM:__________________________________________________
VLASTORUČNI POTPIS OSOBE:_______________________________________

17. travnja 2020.
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____________________________
(Ime i prezime)
____________________________
(OIB)
____________________________
(adresa)
____________________________
(telefon)
Virovitica,___________________

GRAD VIROVITICA
Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica
PREDMET: Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima i
građanima grada Virovitice zbog pandemije COVID - 19 za Mjeru 5. – Oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade obvezniku koji tijekom trajanja pandemije COVID – 19
dobije otkaz
I.

Opći podaci o podnositelju Zahtjeva

1. Ime i prezime
2. Adresa
3. OIB
4. Telefon
5. E-mail
6. Mjesto zaposlenja prije

nastupanja pandemije
COVID - 19
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II. Razlog podnošenja zahtjeva

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine
obustavljen je rad poslovne djelatnosti gdje sam bio/la zaposlen/na, te sam obustavom rada
dobio/la otkaz, i imam status nezaposlene osobe registrirane na Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje

PRILOZI:
1. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA:
__________________________________
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IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA:

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, svojim potpisom jamčim za istinitost i točnost
svih podataka koji su navedeni u Zahtjevu za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore
poduzetnicima i građanima grada Virovitice zbog pandemije COVID - 19, kao i u prilozima
zahtjevu.
Podatke o sebi dajem u svrhu provedbe postupka prema Programu mjera potpore
poduzetnicima i građanima grada Virovitice zbog pandemije COVID - 19 i upoznat sam s
odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, te dajem privolu Gradu Virovitici za prikupljanje,
obradu i objavu danih podataka. Osim za svrhe za koje je privola dana, prikupljeni podaci
neće se koristiti u druge svrhe.

IME I PREZIME:_____________________________________________________
MJESTO I DATUM:__________________________________________________
VLASTORUČNI POTPIS OSOBE:_______________________________________
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Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima (Narodne novine br.: 71/06, 121/13, 26/14 i
98/19) i članka 39. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.:
2/20), Gradonačelnik Grada Virovitice dana 7. travnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Kazališta Virovitica
I.
Osnovni programski i financijski okvir Kazališta Virovitica utvrđuje se od kazališne sezone
2019./2020. do kazališne sezone 2022./2023.
II.
Kazalište Virovitica će u razdoblju od kazališne
sezone 2019./2020. do kazališne sezone 2022./2023.,
obavljati svoju djelatnost u skladu sa sljedećim programskim okvirom kojim se:
- prezentira dramsko stvaralaštvo za djecu/mlade i
odrasle iz opusa klasika hrvatske i svjetske književnosti,
- prezentiraju nova dramska djela za djecu/mlade i
odrasle hrvatskih i svjetskih autora,
- potiče suradnja s drugim kazalištima i kulturnim
organizatorima u zemlji i inozemstvu u pogledu
gostovanja i sudjelovanja na festivalima,
- izvodi šest (6) premijernih predstava u sezoni, od
čega tri (3) za djecu i mlade i tri (3) za odrasle,
- organizira Virovitički kazališni susret (Virkas),
- organizira dramski studio djece i mladih.
III.
Za provođenje programskog okvira iz točke 2.
ovog Zaključka, Grad Virovitica će u proračunu Grada Virovitice planirati sukladno programima u kulturi
financijski okvir sredstava predviđen Proračunom i
Projekcijama proračuna Grada Virovitice kako slijedi:
-
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za 2019. (ukupna sredstva) - 3.276.000,00 kuna,
za 2020. (ukupna sredstva) - 3.280.000,00 kuna,
za 2021. (ukupna sredstva) - 3.285.000,00 kuna.

S obzirom da Zakon o proračunu poznaje donošenje trogodišnjeg financijskog okvira odnosno
proračun s projekcijama proračuna za sljedeće dvije
godine, trenutno ne postoje planirani financijski pokazatelji za 2022. i 2023. godinu.

IV.
Programski i financijski okvir sastavni je dio
natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Virovitice i bit će dostupan kandidatima za
ravnatelja/ravnateljicu Kazališta Virovitica.
V.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice.
KLASA: 612-03/20-01/02
URBROJ: 2189/01-04/2-20-1
Virovitica, 7. travnja 2020.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

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

