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Na temelju članka 9. stavka 2, članka 14. stavka
1 i 41. stavka 1, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“ br. 85/15.) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 16.
rujna 2015. godine, donosi

Odluku
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom
izgledu ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme
ugostiteljskih objekata i prostori na kojima mogu biti
ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i
priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i
sličnim napravama opremljenim za pružanje
ugostiteljskih usluga na javnim površinama.

Članak 2.
Dnevni raspored, početak i završetak radnog
vremena, u okviru radnog vremena određenog ovom
Odlukom, utvrđuje poslovodno tijelo pravne osobe,
odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.
II. RADNO VRIJEME

Članak 3.
(1) Za pojedine vrste ugostiteljskih objekata
određuje se raspored, najraniji početak i najkasniji
završetak radnog vremena kako slijedi:
a) Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“,
„Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za
smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata
svaki dan,
b) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata,
c) Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji
ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima, samo u zatvorenim
prostorima, mogu raditi od 21.00 do 6.00 sati,
d) Ugostiteljski objekti iz skupine„Objekti
jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ mogu
raditi od 7.00 do 24.00 sata,
e) Ugostiteljski
objekti
na
obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima mogu pružati
ugostiteljske usluge od 0.00 do 24.00 sata svaki
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dan, i/ili uz prethodni dogovor, odnosno samo uz
prethodni dogovor i/ili poziv, što mora biti
istaknuto u obavijesti na ulaznim vratima sa
podatkom o kontaktu.
(2) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ mogu raditi sa petka na subotu, sa subote
na nedjelju, te uoči i na dane blagdana do 1.00 sat.
(3) Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti
jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ mogu
raditi u sa petka na subotu, sa subote na nedjelju, te
uoči i na dane blagdana do 6.00 sati.

Članak 4.
(1) Radno vrijeme na otvorenim i zatvorenim
terasama uz ugostiteljske objekte iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“, identično je radnom
vremenu ugostiteljskog objekta, uz zabranu svakog
korištenja tehničkih uređaja za ozvučenje od 23.00
sata do 7.00 sati narednog dana.
(2) Na otvorenim i zatvorenim terasama uz
ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“, sa petka na subotu, sa subote na nedjelju,
te uoči i na dane blagdana, zabranjuje se svako
korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje od 24.00
sata do 7.00 sati narednog dana.
(3) U ugostiteljskim objektima iz skupine
„Barovi“ zabranjuje se izvođenje žive glazbe, osim u
objektima registriranim kao „Noćni klub“, „Noćni
bar“ i „Disco bar“, odnosno barovima koji rade noću,
te u slučajevima iz članka 5. i 6. ove Odluke.

Članak 5.
(1) Gradonačelnik Grada Virovitice može na
pojedini zahtjev ugostitelja za ugostiteljske objekte
iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, rješenjem
odrediti drugačije radno vrijeme od vremena
utvrđenog člankom 3. stavak 1. točka b) ove Odluke,
kao i mogućnost izvođenja žive glazbe, za pojedine
dane, u slučaju organiziranja prigodnih proslava
(svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).
(2) Za ugostiteljski objekt iz skupine „Restorani“
i „Barovi“, koji se nalazi u stambenoj zgradi može se
odobriti drugačije radno vrijeme iz stavka 1. ovog
članka, ako ima pribavljenu suglasnost 51% stanara
zgrade od kojih obavezno treba biti suglasnost
stanara koji žive u stanovima neposredno uz, te iznad
ugostiteljskog objekta, a ovjerio ju je ovlašteni
predstavnik stanara zgrade.
(3) Za ugostiteljski objekt do kojeg se nalaze
samostojeće kuće i kuće u nizu, može se odobriti
drugačije radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka ako
ima pribavljenu suglasnost neposrednih susjeda
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(lijevo i desno, te nasuprot objekta) na udaljenosti do
50 metara od ugostiteljskog objekta.
(4) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se
Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj Grada
Virovitice najkasnije 5 dana prije dana za koji se traži
drugačije radno vrijeme od vremena utvrđenog
člankom 3. ove Odluke.

Članak 6.
(1) Za vrijeme održavanja turističkih
manifestacija, kulturnih, sportskih, vjerskih,
zabavnih i sličnih programa, proslava povodom
božićnih i novogodišnjih blagdana gradonačelnik
može svojom odlukom propisati drugačije radno
vrijeme, kao i mogućnost izvođenja žive glazbe, za
ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“, od radnog vremena propisanog člankom
3. ove Odluke.

Članak 7.
(1) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata ako se
nalaze izvan naseljenog područja na lokaciji
udaljenoj od stambenih objekata minimalno 200 m,
odnosno minimalno 50 m uz uvjet da se ugostiteljski
objekt nalazi u podrumskom dijelu građevinskog
objekta.

Članak 8.
(1) U slučaju učestalog remećenja javnog reda i
mira, te nepravilnosti u radu, kao i drugih
objektivnih okolnosti koje će se utvrditi,
Gradonačelnik može donijeti odluku o ranijem
završetku radnog vremena propisanog zakonom, kao
i ovom odlukom.
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objekti. Prostori na kojima mogu biti smješteni
ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne
mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od
postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini,
zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u
kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se
održavaju javni skupovi, svečanosti, izložbe,
priredbe, športske i druge manifestacije i sl., samo za
vrijeme njihova trajanja.
(3) Na prostoru u privatnom vlasništvu,
ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu
biti uz odobrenje Grada Virovitice, odnosno
Upravnog odjela za komunalne poslove i
graditeljstvo.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih
objekata na području Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.13/09, 13/10., 3/11. i
10/12.).

Članak 11.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.
Klasa: 335-01/15-01/03
Ur.broj:2189/01-10/3-15-2
Virovitica, 16. rujna 2015.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.

III. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG
IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 9.
(1) Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom
vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi,
kolicima i sličnim napravama opremljenim za
pružanje ugostiteljskih usluga na javnim
površinama, mogu biti smješteni na javnim
površinama Grada Virovitice.
(2) Upravni odjel za komunalne poslove i
graditeljstvo, na zahtjev stranke, rješenjem će
odrediti točnu lokaciju prostora iz stavka 1. ovog
članka na kojoj mogu biti navedeni ugostiteljski

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 19. sjednici
održanoj dana 16. rujna 2015.g, donosi

O D LU K U
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice
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Članak 1.

Članak 6.

Ovom odlukom određuje se osnovica i
koeficijenti za obračun plaće gradonačelniku i
zamjenicima gradonačelnika kad ovu dužnost
obavljaju
profesionalno,
odnosno
naknada
zamjenicima gradonačelnika kad tu dužnost
obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

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

Članak 2.
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika koji
dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na
plaću kao i druga prava iz rada propisana zakonima,
ovom odlukom i drugim aktima tijela grada
Virovitice.
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika imaju
pravo na naknadu materijalnih troškova u vezi s
obnašanjem dužnosti, kao i na druga prava sukladno
propisima na koja se primjenjuju akti Grada
Virovitice.

Članak 3.
Plaću gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koji dužnost obavljaju profesionalno, čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše za 20%.
Osnovica za obračun plaće iz prethodnog stavka
utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće
službenika i namještenika zaposlenih u upravnim
odjelima i službama grada Virovitice.

Članak 4.
Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika koji
dužnost obavljaju profesionalno utvrđuju se sljedeći
koeficijenti za obračun plaće:
1. gradonačelnik 7,10
2. zamjenici gradonačelnika 3,54.
Zamjeniku gradonačelnika koji dužnost obavlja
bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se naknada
za rad u visini od 50% umnoška koeficijenta za
obračun plaće zamjenika gradonačelnika koji
dužnost obavlja profesionalno i osnovice za izračun
plaće iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 9/10. i 15/13.).

Klasa: 080-01/15-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/1-15-2
Virovitica, 16. rujna 2015.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14 ), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 16. rujna
2015. godine, donosi,

ODLUKU
o produženju zakupa poljoprivrednog
zemljišta na području Grada Virovitice
za sjetvenu 2015/2016 godinu
I.
Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Grada Virovitice, osnovan temeljem Odluke o
raspisivanju Javnog poziva za jednogodišnje
korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i Grada Virovitice (Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 14/07), produžuje se za
sjetvenu 2015/2016 godinu.

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

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

-

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

-

KLASA:320-02/15-01/10
URBROJ:2189/01-10/2-15-2
U Virovitici, 16. rujna 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

-
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obuhvat UPU-a,
sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a,
ciljevi i programska polazišta,
popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, u skladu s kojima se utvrđuju
zahtjevi za izradu prostornih planova,
način pribavljanja stručnih rješenja,
popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve (podatke, planske
smjernice i propisane dokumente) za UPU, te
drugih sudionika korisnika prostora koji će
sudjelovati u njegovoj izradi,
planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih
pojedinih faza,
izvori ﬁnanciranja izrade UPU-a,
odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu
nacrta prostornog plana – UPU-a.

II Pravna osnova za izradu i donošenje
Na temelju članka 86. st. 3 Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13.) i čl. 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, br. 07/14.), Gradsko
vijeće Grada Virovitice na 19. sjednici održanoj 16.
rujna 2015. godine, donosi

O D LU K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja
Športsko rekreacijske zone
I Predmet Odluke i polazne odredbe

Članak 1.
Potreba izrade Urbanističkog plana uređenja
Športsko rekreacijske zone (dalje u tekstu: UPU),
kao neizgrađenog građevinskog zemljišta, temelji se
na odredbi članka 79. st. 1. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.), prema
kojoj se urbanistički plan uređenja donosi obvezno
za neuređene dijelove građevinskog područja.
Ovom Odlukom započinje postupak izrade i
donošenja UPU-a Športsko rekreacijske zone.

Članak 2.
Odlukom o izradi određuje se:
- pravna osnova za izradu i donošenje,
- razlozi za izradu i donošenje,

Članak 3.
Izrada i donošenje UPU-a temelji se na članku
86. st. 3. i čl. 109. st. 6. Zakona o prostornom
uređenju, te na dokumentu prostornog uređenja šireg
područja - Generalnom urbanističkom planu
Virovitice, a isti mora biti u skladu sa:
- Zakonom o prostornom uređenju (Narodne
novine br. 153/13),
- Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu
elaborata
prostornih
planova
(„Narodne novine“ br. 106/98., 39/04., 45/04. –
ispravak i 163/04.),
- sa svim ostalim važećim propisima iz područja
prostornog uređenja i posebnim propisima.
Sukladno pisanoj obavijesti Ministarstva zaštite
okoliša i prirode, KLASA: 351-02/14-04/16, Urbroj:
517-06-2-1-2-14-2 od 06. veljače 2014. godine,
obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške
procjene za strategije, planove i programe jedinica
lokalne samouprave, uključujući njihove izmjene i
dopune, osim velikih gradova, obvezna je od dana
stupanja na snagu Uredbe iz članka 64. Zakona o
zaštiti okoliša kojom će se pobliže urediti postupak
provedbe ocjene o potrebi strateške procjene za
dokumente jedinica lokalne samouprave.
Konstatira se da na dan donošenja ove Odluke
Uredba iz članka 64. Zakona o zaštiti okoliša nije
donesena, niti je stupila na snagu.
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Grad Virovitica sukladno članku 19.a Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) ne spada u
kategoriju velikih gradova na koje se poziva citirano
Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša.
Slijedom navedenog donošenju ove Odluke nije
prethodilo mišljenje sukladno posebnim zakonima
kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode iz čl. 86.
st. 3. Zakona o prostornom uređenju.
III Razlozi za izradu i donošenje

17. rujna 2015.

igrališta bez gradnje te kupališta i bazene, u koje
spadaju prije svega: sve vrste športskih igrališta i
terena na otvorenom, zatim otvorena i natkrivena
teniska igrališta, športske dvorane, plivališta, bazeni
i klizališta, te prateći rekreacijski, ugostiteljski i
trgovački sadržaji.
Javne športske dvorane, kao i zasebne građevine
javnih i društvenih namjena su reperne točke u
urbanoj strukturi Grada te njihova urbanistička,
arhitektonska, tehnička i simbolička vrijednost mora
biti na najvišoj razini.

Članak 4.
Temeljni razlog za donošenje UPU-a je
ispunjavanje Zakonom propisane obveze donošenja
urbanističkog plana uređenja za neuređeni dio
građevinskog područja (čl. 79. st. 1. Zakona o
prostornom uređenju).

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

Članak 8.

Obuhvat UPU-a definiran je Generalnim
urbanističkim planom Virovitice u ukupnoj površini
od 33,23 ha i sastoji se dijelom od neizgrađenog
građevinskog zemljišta za koji dio postoji zakonska
obaveza njegove izrade i donošenja.

Za potrebe izrade UPU-a koristit će se uvjeti iz
plana šireg područja (Generalni urbanistički plan),
unutar čije granice obuhvata se nalazi prostor
planiranog UPU-a, uvjeti, smjernice, podaci i
raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog
djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni
posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija
koja bude pribavljena tijekom izrade i donošenja
UPU-a.

V Sažeta ocjena stanja u obuhvatu UPU-a

VIII Način pribavljanja stručnih rješenja

IV Obuhvat UPU-a

Članak 5.

Članak 6.
U obuhvatu novog UPU-a omogućit će se
izgradnja
građevina
športsko-rekreacijske,
ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene
sa pripadajućim zelenim površinama. Kolni pristup
sa sjevero-zapadne strane obuhvata plana osigurat će
se s planirane sabirne ulice, a sa istočne strane s
Ulice Matije Gupca. Pješački pristup će se izvoditi s
zapadne strane obuhvata, šetnicom uz rijeku
Ođenicu. Dio prometa u mirovanju će biti moguće
osigurati i izvan samog obuhvata plana, uz
uvažavanje posebnih propisa.
VI Ciljevi i programska polazišta

Članak 7.
Športska i rekreacijska namjena obuhvaća
športska igrališta i objekte, rekreacijske površine i

Članak 9.
Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi
registriranoj za izradu dokumenata prostornog
uređenja s odgovarajućim iskustvom, u postupku
provedenom sukladno propisima o javnoj nabavi.

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

Članak 10.
U izradi UPU-a sudjelovat će javnopravna tijela,
određena posebnim propisima, od
kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog
djelokruga potrebni za njegovu izradu, te drugi

17. rujna 2015.
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sudionici korisnici prostora koji će eventualno
sudjelovati u izradi kroz javnu raspravu:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Požegi,
Požega Trg M. Peića 3,
2. MUP,
PU
Virovitičko-podravska,
Odjel
zajedničkih i upravnih poslova, Inspektorat
unutarnjih poslova,
T. Masaryka bb, Virovitica, Masarykova bb,
3. HEP-ODS, DP Elektra Virovitica,
Virovitica, A. Mihanovića 42,
4. HRVATSKE VODE, VGO Osijek,
Osijek, Splavarska 2a,
5. HAKOM,
Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanje
Virovitica, Trg J. Jelačića 18,
7. Zavod za prostorno uređenje Virovitičkopodravske županije
Virovitica, Matije Gupca 53
8. Virkom d.o.o.,
Virovitica, Kralja P.Krešimira IV. 30,
9. PLIN VTC d.o.o.,
Virovitica, F. Rusana 2,
10.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Zagreb, Donje Svetice 38,
te drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano
Zakonom o prostornom uređenju
i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže
potrebnim.

X Planirani rok za izradu plana, odnosno
njegovih pojedinih faza

Članak 11.
Planirani rok za izradu UPU-a po pojedinim
fazama:
- rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog
članka obvezna dostaviti zahtjeve (podatke,
planske smjernice i/ili dokumente iz područja
svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja
zahtjeva;
- izrada prijedloga plana – 60 dana od isteka roka
za dostavu zahtjeva;
- javna rasprava s javnim uvidom – 30 dana;
- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi – 8
dana od isteka roka za davanje pisanih prijedloga

-

-

-
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i primjedbi tijekom javne rasprave;
izrada nacrta konačnog prijedloga plana- 30 dana
od izrade izvješća o javnoj raspravi;
izrada konačnog prijedloga plana – 15 dana od
utvrđivanja konačnog prijedoga plana od strane
gradonačelnika;
dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o
razlozima neprihvaćanja ili djelomičnog
prihvaćanja prijedloga/primjedbi sudionicima
javne rasprave – 8 dana od utvrđivanja konačnog
prijedloga plana;
elaboracija plana – 7 dana od dana donošenja
plana na Gradskom vijeću;
dostava plana s odlukom o donošenju
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
i Zavodu za prostorno uređenje županije – 15
dana od dana objave odluke u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.

XI Izvori ﬁnanciranja izrade UPU-a

Članak 12.
Sredstva za izradu Plana osigurana su u
proračunu Grada Virovitice.

XII Završne odredbe

Članak 13.
Nositelj izrade plana će po objavi ove Odluke
prema čl. 88. Zakona o prostornom uređenju
obavijestiti javnost o izradi UPU-a na mrežnoj
stranici Grada Virovitice, te kroz informacijski
sustav putem Zavoda za prostorni razvoj.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 350-02/15-01/20
Urbroj: 2189/01-11/3-15-1
Virovitica, 16. rujna 2015.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
PREDSJEDNICA
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretnina u vlasništvu grada Virovitice-pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/10.),
na temelju točke II. III. i IV. Odluke o utvrđivanju
cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u
poduzetničkim zonama („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 3/11., 5/12. 1/13., 13/13. 10/14. i
12/14) i članka 30. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 16. rujna
2015. godine, donosi sljedeću

O D LU K U
o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u
poduzetničkim zonama
Grada Virovitice
I.
Odobrava se prodaja građevinske parcele
(zemljišta) u poduzetničkim zonama Grada
Virovitice uz korištenje Programa olakšica i poticaja
Grada Virovitice i to sljedeće građevinske parcele
(zemljišta):
1. Građevinska parcela u Poduzetničkoj zoni
Antunovac čk.br. 563/1, površine 1.870 m2 koja se
sastoji od dijela zemljišta čk.br. 563 Ulica
Antunovac površine 8.762 m2 upisana u zk.ul.br.
1032 k.o. Antunovac trgovačkom društvu Venita
d.o.o., J. Gotovca 11, Virovitica, OIB:04000185266,
zastupana po direktoru Irfan Anadolac, za
proizvodnu djelatnost u iznosu od 359.040,00 kn.
S obzirom na kriterije koji su utvrđeni
Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva
grada Virovitice tvrtke koji se nalaze u skupini 1
prioritetnih djelatnosti ostvaruje stopu olakšica od
90%, broj radnih mjesta od 2 do 10 radnih mjesta u
gospodarskoj zoni ostvaruju stopu olakšica od 5%,
što znači da trgovačko društvo Venita d.o.o.,
ostvaruje stopu olakšica od 95% od kupoprodajne
cijene zemljišta što ukupno iznosi 17.952,00 kuna.

17. rujna 2015.

Green Houses Adria d.o.o., ostvaruje stopu olakšica
od 80% od kupoprodajne cijene zemljišta što ukupno
iznosi 2.766.939,20 kuna.
3. Građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni
Sjever čk.br. 3244/5 površine 30.658 m2 koja se
sastoji od dijela zemljišta čk.br. 3244/5 oranica
Šećerana površine 66.016 m2 upisana u zk.ul.br.
11572 k.o. Virovitica trgovačkom društvu Green
Fuel Virovitica d.o.o., Matije Gupca 63, Virovitica,
OIB:96360241104, zastupan po direktoru Jiri
Kodousek, za proizvodnu djelatnost u iznosu od
5.579.756,00 kn,
S obzirom na kriterije koji su utvrđeni
Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva
grada Virovitice tvrtke koji se nalaze u skupini 2
prioritetnih djelatnosti ostvaruje stopu olakšica od
80%, broj radnih mjesta od 31 do 60 radnih mjesta u
gospodarskoj zoni ostvaruju stopu olakšica od 20%,
što znači da trgovačko društvo Green Fuel Virovitica
d.o.o., ostvaruje stopu olakšica od 100% od
kupoprodajne cijene zemljišta.
Zemljište nakon obračunate stope olakšica iznosi
1,00 kn/m2 (sukladno točki IV. Odluke o utvrđivanju
cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u
poduzetničkim zonama („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 3/11., 5/121/13., 13/13., 10/14. i
12/14), a ukupno iznosi 30.658,00 kuna.

II.
Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje ugovora
o kupoprodaji građevinske parcela (zemljišta) sa
trgovačkim društvom Venita d.o.o., J. Gotovca 11,
Virovitica, OIB:04000185266, zastupana po
direktoru Irfan Anadolac, sa trgovačkim društvom
Green Houses Adria d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića
21, Virovitica, OIB:24830825540, zastupan po
direktoru Robert Vindiš i sa trgovačkim društvom
Green Fuel Virovitica d.o.o., Matije Gupca 63,
Virovitica, OIB:96360241104, zastupan po direktoru
Jiri Kodousek, sukladno natječajnim uvjetima.

III.
2. Građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni
Zapad 2 čk.br. 3804/107 oranica Korija površine
103.244m2 upisana u zk.ul.br. 11572 k.o. Virovitica
trgovačkom društvu Green Houses Adria d.o.o., Trg
bana
Josipa
Jelačića
21,
Virovitica,
OIB:24830825540, zastupan po direktoru Robert
Vindiš, za proizvodnu djelatnost u iznosu od
13.834.696,00 kn.
S obzirom na kriterije koji su utvrđeni
Programom poticaja i olakšica razvoja gospodarstva
grada Virovitice tvrtke koji se nalaze u skupini 4
prioritetnih djelatnosti ostvaruje stopu olakšica od
30%, broj radnih mjesta u kategoriji od 151 do 200
radnih mjesta u gospodarskoj zoni, ostvaruju stopu
olakšica od 50%, što znači da trgovačko društvo

Zapisnik o otvaranju ponuda je sastavni dio ove
Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:944-01/15-01/24
Urbroj:2189/01-10/1-15-6
U Virovitici, 16. rujna 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

17. rujna 2015.

SLUŽBENI VJESNIK br. 8

Strana 9

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. g.
donosi

ODLUKU
o donošenju Dopuna Programa ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.- 2020.
I.
Donose se Dopune Programa ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020.

II.
Dopune Programa ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. sastavni su dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 302-02/15-01/03
Ur. broj: 2189/01-07/3-15-2
Virovitica, 16. rujna 2015.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Dopune Programa ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020.g.
I.
U Programu ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. u poglavlju Operativni program za
razdoblje 2014.-2020. u odjeljku pod rednim brojem 1. Komunalna infrastruktura iza točke 58. dodaju
se nove točke koje glase:
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17. rujna 2015.

II.
U Programu ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. u poglavlju Operativni program za
razdoblje 2014.-2020. u odjeljku pod rednim brojem 2. Obrazovna i društvena infrastruktura iza točke
68. dodaju se nove točke koje glase:

III.
U Programu ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. u poglavlju Operativni program za
razdoblje 2014.-2020. u odjeljku pod rednim brojem 3. Turizam i gospodarstvo iza točke 81. dodaje se
nova točka koja glasi:

IV.
U Programu ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. u poglavlju Operativni program za
razdoblje 2014.-2020. u odjeljku pod rednim brojem 5. Sport iza točke 92. dodaje se nova točka:

V.
U Programu ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. u poglavlju Operativni program za
razdoblje 2014.-2020. u odjeljku pod rednim brojem 7. Rekonstrukcija i izgradnja javnih ustanova i
ostalih objekata iza točke 99. dodaju se nove točke koje glase:

17. rujna 2015.
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Na temelju članka 103. st. 1. i st. 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 i 92/14) u vezi sa člankom 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 16. rujna
2015. godine, donosi

O D LU K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk. br. 734/2 Dvorište Ulica
Vladimira Nazora u Virovitici sa 33m2 upisanom u zk.ul.br.12772 k.o. Virovitica
I.
Ukida se status javnog dobra na zemljištu čk. br. 734/2 Dvorište Ulica Vladimira Nazora u Virovitici
sa 33m2, upisanom u zk.ul.br.12772 k.o. Virovitica.

II.
Ova odluka dostaviti će se Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove Grada Virovitice, radi
daljnje provedbe, u postupku prijenosa prava vlasništva.

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

KLASA:944-01/15-01/22
URBROJ:2189/01-03/4-15-2
U Virovitici, 16. rujna 2015.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće

KLASA:363-01/15-01/119
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-6
Virovitica, 16. rujna 2015.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01,
26/03,82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12,94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11,
11/11 i 3/12) i članka 30. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 19. sjednici održanoj dana, 16. rujna
2015. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete u
2016.godini
1. „Domogradnji“ d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4,
povjerava se obavljanje radova na održavanju
javne rasvjete u 2016. godini sa ukupnom
cijenom od 285.563,13 kuna.
2. Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete
na području grada Virovitice obavljat
će se u
vremenskom periodu od 01. siječnja 2016
.godine do 31. prosinca 2016.godine.
3. Gradonačelnik Grada Virovitice sklopiti će sa
tvrtkom „Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice,
Sajmište 4, Ugovor o povjeravanju obavljanja
radova na održavanju javne rasvjete za vremenski
period iz točke 2. ove Odluke.
4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Obrazloženje:
Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11.) donio je dana,
09. srpnja 2015. godine, Odluku o objavi javnih
natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
KLASA:363-01/15-01/110,
UR.BROJ:2189/01-

17. rujna 2015.

03/2-15-2. Člankom 1. citirane odluke određeno je
da se raspisuju javni natječaji za komunalnu
djelatnost održavanja javne rasvjete koja će se
obavljati na temelju pisanog ugovora na području
Grada Virovitice, u 2016. godini, na vrijeme od
01.siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016.
godine.
Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana, 13.
kolovoza 2015. godine, u listu „Virovitički list“ javni
natječaj za održavanje javne rasvjete na području
grada Virovitice u 2016. godini, KLASA:363-01/1501/119, UR.BROJ:2189/01-03/2-15-1.
Temeljem
objavljenog
javnog
natječaja
zaprimljena je jedna ponuda; tvrtke „Domogradnja“
d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4.
Postupak provedbe javnog natječaja provelo je
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i javnog natječaja za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u
gradu Virovitici.
Odredbom članka 15.stavak 8 Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:3/11.) propisano da je natječaj
valjan i ako pristigne i samo jedna pravovaljana
ponuda.
Ponuda tvrtke „Domogradnja“ d.o.o. iz
Virovitice, Sajmište 4, ocjenjena je kao uredna.
Člankom
16.
Odluke
o
komunalnim
djelatnositma („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj: 3/11.) određeno je da će se najpovoljnijom
ponudom smatrati ona s najvećim brojem bodova
utvrđenim prema sljedećim kriterijima: sposobnost
za obavljanje djelatnosti: oprema i poslovni prostor
(do 15 bodova), broj i struktura djelatnika (do 10
bodova), dosadašnji poslovi (do 10 bodova),
povoljnost ponude ponuđena cijena (do 20 bodova).
Bodovanje ponude tvrtke „Domogradnja“ d.o.o.
provedeno je sukladno članku 16. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 3/11) na način koji slijedi; oprema i
poslovni prostor -15 bodova, broj i struktura
djelatnika- 10 bodova, dosadašnji poslovi- 10
bodova, povoljnost ponude-ponuđena cijena-20
bodova, odnosno ukupno 55 bodova.
Primjenom kriterija odabira ponude sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11.) ponuda tvrtke
„Domogradnja“d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4,
ocijenjena je povoljna te je naprijed citirano
Povjerenstvo predložilo donošenje odluke o odabiru
iste za povjeravanje obavljanja radova na održavanju
javne rasvjete u 2016. godini.
Odredbom članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima
(„Službenim
vjesnik
Grada

17. rujna 2015.
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Virovitice“ broj:3/11.) propisano je da odluku o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora donosi
Gradsko vijeće Grada Virovitice.
Vezano uz sve naprijed 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.
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u vremenskom periodu od 15. studenog 2015.
godine do 15. studenog 2016. godine.
3. Gradonačelnik Grada Virovitice sklopiti će sa
tvrtkom „Ceste“ d.d. iz Bjelovara, Ulica Josipa
Jelačića 2, ugovor o povjeravanju obavljanja
radova na održavanju nerazvrstanih cesta za
vremenski period iz točke 2. ove Odluke.
4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Obrazloženje:

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće
KLASA:340-01/15-01/40
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-5
Virovitica, 16. rujna 2015.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01,
26/03,82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:7/14.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 19. sjednici
održanoj dana, 16. rujna 2015. godine, donosi
sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja
radova na održavanju nerazvrstanih cesta za
2015./2016. godinu
1.

Tvrtki „Ceste“ d.d. (OIB:35299396580) iz
Bjelovara, Ulica Josipa Jelačića 2, povjerava se
obavljanje radova na održavanju nerazvrstanih
cesta za 2015/2016. godinu sa ukupnom cijenom
od 3.849.857,58 kuna (sa PDV-om).
2. Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih
cesta na području grada Virovitice obavljati će se

Gradonačelnik Grada Virovitice temeljem članka
7. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11.) donio je dana,
09. srpnja 2015.g., Odluku o objavi javnih natječaja
za obavljanje komunalnih djelatnosti putem ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova KLASA:36301/15-01/110, UR.BROJ:2189/01-03/2-15-2.
Odredbom članka 1. naprijed citirane odluke
određeno je da se raspisuju javni natječaji za između
ostalog,
komunalnu
djelatnost
održavanja
nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice
koja će se obavljati na temelju pisanog ugovora na
području Grada Virovitice, za vremenski period od
15. studenog 2015. godine do 15. studenog 2016.
godine.
Sukladno navedenoj odluci objavljen je dana, 13.
kolovoza 2015.g., u listu „Virovitički list“ javni
natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na
području grada Virovitice za 2015/2016 godinu,
KLASA:340-01/15-01/40, UR.BROJ:2189/01-03/215-1.
Temeljem
objavljenog
javnog
natječaja
zaprimljena je jedna ponuda i to tvrtke „Ceste“ d.d.
iz Bjelovara, Ulica Josipa Jelačića 2.
Postupak provedbe javnog natječaja provelo je
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i javnog natječaja za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u
gradu Virovitici.
Ponuda tvrtke „Ceste“ d.d. iz Bjelovara, Ulica
Josipa Jelačića 2, ocjenjena je kao uredna.
Člankom
16.
Odluke
o
komunalnim
djelatnositma („Službeni vjesnik Grada Virovitice
broj: 3/11, 11/11 i 3/12) određeno je da će se
najpovoljnijom ponudom smatrati ona s najvećim
brojem bodova utvrđenim prema sljedećim
kriterijima: sposobnost za obavljanje djelatnosti:
oprema i poslovni prostor (do 15 bodova), broj i
struktura djelatnika (do 10 bodova), dosadašnji
poslovi (do 10 bodova), povoljnost ponude
ponuđena cijena (do 20 bodova).
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Bodovanje predmetne ponude provedeno je
sukladno članku 16. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj: 3/11.) na način koji slijedi; oprema i poslovni
prostor -15 bodova, broj i struktura djelatnika- 10
bodova, dosadašnji poslovi- 10 bodova, povoljnost
ponude-ponuđena cijena-20 bodova, odnosno
ukupno 55 bodova. S obzirom da je predmetna
ponuda ocjenjena kao povoljna to je Povjerenstvo
predložilo donošenje odluke o odabiru tvrtke
„Ceste“ d.d. iz Bjelovara, Ulica Josipa Jelačića 2, za
povjeravanje obavljanja radova održavanja
nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za
2015./2016.g.
Odredbom članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima
(„Službenim
vjesnik
Grada
Virovitice“ broj:3/11.) propisano je da odluku o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora donosi
Gradsko vijeće Grada Virovitice.
Vezano uz sve naprijed navedeno, odlučeno je
kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke Gradskog vijeća nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Gradsko vijeće
KLASA: 363-01/15-01/111
UR.BROJ: 2189/01-03/3-15-8
Virovitica, 16.09.2015.

Na temelju članka 15. stavak 4 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00. ,59/01.,
26/03., 82/04., 110/04., 38/09., 79/09., 153/09.,
49/11., 84/11., 90/11., 144/12. 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15), članka 17. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj:3/11.) i članka 30. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada

17. rujna 2015.

Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 19. sjednici održanoj dana, 16.09.2015.
godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje obavljanja
poslova dekorativne rasvjete
1. Odabire se ponuda tvrtke „Slavić-inženjering“
d.o.o. iz Virovitice, Trg k. P. Svačića 23/1, sa
ukupnom cijenom ponude 64.890,00 kuna, za
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja
poslova dekorativne rasvjete.
2. Pod
obavljanjem
komunalne
djelatnosti
podrazumijeva se obavljanje radova na montaži i
demontaži dekorativne rasvjete u vremenskom
periodu od dana 15. studenog 2015.godine do
dana, 01. ožujka 2016.godine.
3. Na temelju ove odluke gradonačelnik Grada
Virovitice sklopiti će sa odabranim ponuditeljem
ugovor o povjeravanju obavljanja poslova
dekorativne rasvjete za vremenski period iz točke
2. ove Odluke.
4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazloženje:
Odredbom članka 8. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj:3/11.) propisano je da se postupak podnošenja
ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti,
između ostalog, i komunalne djelatnosti dekorativne
rasvjete provodi prikupljanjem ponuda ili javnim
natječajem. Nadalje, prikupljanju ponuda pristupa se
kada procijenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti ne premašuje 70.000,00 kuna bez PDV-a.
Slijedom navedenog, gradonačelnik Grada
Virovitice donio je dana, 09. srpnja 2015. godine,
Odluku o pristupanju prikupljanja ponuda pozivom
za povjeravanje obavljanje poslova dekorative
rasvjete Klasa:363-01/15-01/111, Ur.broj:2189/0103/2-15-2.
Odredbom članka 1. citirane odluke određeno je
da se objavljuje javno prikupljanje ponuda za
obavljanje poslova dekorativne rasvjete. Nadalje se
propisuje da će se ugovor za obavljanje poslova
dekorativne rasvjete zaključiti s najpovoljnijim
ponuditeljem na vremenski period od dana, 15.
studenog 2015.g. do dana 01.ožujka 2016.g.

17. rujna 2015.
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Sukladno navedenoj odluci pristupilo se
prikupljanju ponuda za obavljanje poslova
dekorativne rasvjete na način da je poziv na dostavu
ponuda gradonačelnik uputio trojici ponuditelja i to
kako slijedi; tvrtki „Domogradnja“ d.o.o. iz
Virovitice, Sajmište 4, tvrtki „Slavić-inženjering“
d.o.o. iz Virovitice, Trg kralja Petra Svačića 23 i
tvrtki „Eltus“ d.o.o. iz Milanovca, Svetog Trojstva
107.

Svačića 23/1, ocijenjena je kao najpovoljnija te je
citirano Povjerenstvo predložilo donošenje odluke o
odabiru iste za povjeravanje obavljanja poslova
dekorativne rasvjete.

Temeljem upućenog poziva zaprimljeno je dvije
uredne ponude; tvrtke „Domogradnja“ d.o.o. iz
Virovitice, Sajmište 4 i tvrtke „Slavić inženjering“
d.o.o. iz Virovitice, Trg kralja Petra Svačića 23.

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

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pisanih
ponuda i javnog natječaja za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u
gradu Virovitici provelo je postupak otvaranja
pristiglih ponuda te analizu i ocjenu istih.
Člankom
16.
Odluke
o
komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj: 3/11.) određeno je da će se najpovoljnijom
ponudom smatrati ona s najvećim brojem bodova
utvrđenim prema sljedećim kriterijima: sposobnost
za obavljanje djelatnosti: oprema i poslovni prostor
(do 15 bodova), broj i struktura djelatnika (do 10
bodova), dosadašnji poslovi (do 10 bodova),
povoljnost ponude ponuđena cijena (do 20 bodova).
Bodovanje pristiglih ponuda provedeno je
sukladno naprijed citiranom članku na način koji
slijedi; a) tvrtka „Domogradnja“ d.o.o. iz Virovitice,
Sajmište 4; oprema i poslovni prostor-13 bodova,
broj i struktura djelatnika- 9 bodova, dosadašnji
poslovi- 8 bodova, povoljnost ponude-ponuđena
cijena 14 bodova odnosno ukupno 44 boda.
te b) tvrtka „Slavić inženjering“ d.o.o. iz
Virovitice, Trga kralja Petra Svačića 23/1, oprema i
poslovni prostor -15 bodova, broj i struktura
djelatnika-6 bodova, dosadašnji poslovi- 7 bodova,
povoljnost ponude-ponuđena cijena 18 bodova,
odnosno ukupno 46 bodova.
Ukupna cijena ponude tvrtke „Domogradnja“
d.o.o. iz Virovitice, Sajmište 4, iznosi 86.947,50
kuna, a ukupna cijena ponude tvrtke „Slavićinženjering“ d.o.o. iz Virovitice, Trg kralja Petra
Svačića 23/1 iznosi 64.890,00 kuna.
Primjenom kriterija odabira ponude sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11.) ponuda tvrtke
„Slavić-inženjering“ d.o.o. iz Virovitice, Trg k. P.

S obzirom na sve gore navedeno odlučeno je kao
u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., v.r.
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Članak 7.

Izvještaj o zaduživanju (Prilog 1), Izvještaj o
korištenju
proračunske
zalihe
(Prilog 2),
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka (Prilog 3) čine sastavni dio ovog
Polugodišnjeg izvještaja. U izvještajnom razdoblju
Grad Virovitica nije davao jamstvima, niti je imao
izdataka po jamstvima.

Članak 8.
Ovaj
Polugodišnji izvještaj
o izvršenju
proračuna objavit će se na internetskim stranicama
Grada Virovitice, a opći i posebni dio Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Virovitice".
KLASA: 400-06/15-01/19
URBROJ:2189/01-02/1-15-2
U Virovitici, 16. rujna 2015.g.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica:
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

17. rujna 2015.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 16. rujna
2015. g. donosi

Z AK LJ U Č AK
o odobravanju Programa Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice za 2016. godinu
I
Odobrava se Program rada Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice za 2016. godinu.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 021-04/15-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3
Virovitica, 16. rujna 2015.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Na temelju članka 30. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 16. rujna
2015. g. donosi

Z AK LJ U Č AK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

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

I

Na temelju čl. 39. Statuta Grada Virovitice
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 7/14),
Gradonačelnik Grada Virovitice, dana 09. rujna
2015., godine donosi sljedeću

Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2015.
godine.

ODLUKU
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Fra Ma Fu
festivalom – festivalom reportaže i reportera

II

I

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 022-01/15-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-2
Virovitica, 16. rujna 2015.

Prihvaća se pokroviteljstvo nad Fra Ma Fu
festivalom – festivalom reportaže i reportera

II

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica:
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Grad Virovitica će pokriti troškove održavanja
festivala u iznosu od 15.000,00 kuna koje će uplatiti
na žiro račun suorganizatora Fra Ma Fu festivala
Turističke zajednice Grada Virovitice.

17. rujna 2015.
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III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“
KLASA: 402-01/15-01/62
URBROJ: 2189/01-08-01/3-15-3
U Virovitici, 09. rujna 2015. godine

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

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o
organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 5/14.) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:7/14.)
gradonačelnik Grada Virovitice donosi

Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o
određivanju zona naplate parkiranja
Članak 1.
U Odluci o određivanju zona naplate parkiranja
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:5/14. i
6/15.) u članku 2., alineji 1, točka se briše i dodaju se
riječi:
„ te parkiralište u dvorištu zgrada koje se nalaze
na Trgu kralja Zvonimira 10, 10/1 i 10/2, Ulici
Eugena Kvaternika 1,2 i 3, u Ulici Matije Gupca 1 i 3
te na trgu kralja Tomislava 1, 1/1, 1/2, 2 i 2/1.“

Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.
KLASA:340-01/15-01/30
UR.BROJ:2189/01-03/2-15-10
Virovitica, 16. rujna 2015.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 39. Statuta Grada Viroviticepročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 7/14) i Odluke o utvrđivanju kriterija
za odabir i financiranje programa i projekata udruga
od interesa za Grad Viroviticu i njihovom
financiranju iz Proračuna Grada („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br.: 5/15), Gradonačelnik Grada
Virovitice donosi sljedeće

RJEŠENJE
o odobravanju financijske potpore iz
Proračuna Grada Virovitice za 2015.
udrugama čiji su projekti od interesa za Grad
Viroviticu
I.
Sredstva planirana u Proračunu Grada Virovitice
za 2015. godinu namijenjena radu udruga u iznosu
od 320.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:
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17. rujna 2015.

17. rujna 2015.
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II.
Odobrena sredstva za provedbu nominiranih projekata bit će isplaćena na žiro-račun udruge
sukladno potrebama, a isključivo nakon ispunjenih kriterija kako slijedi:
a) Udruge koje nisu donijele potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi i uvjerenje
nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje, obavezne su
isto donijeti na potpisivanje ugovora ili u suprotnom neće moći potpisati Ugovor.
b) nakon potpisivanja Ugovora između udruge i Grada Virovitice, na adresi: Trg kralja Zvonimira 1, u
roku od osam (8) dana od primitka obavijesti,
c) sredstva će biti isplaćena uz uvjet da su ispunjene sve financijske obveze prema Gradu Virovitici
prema evidenciji Službe za financije Grada Virovitice,
d) sredstva će se isplaćivati sukladno priljevu sredstava prema izvoru financiranja u Proračunu Grada
Virovitice za 2015.

17. rujna 2015.
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Provedbu ovoga Rješenja izvršit će Upravni odjel
za društvene djelatnosti u suradnji sa Službom za
financije Grada Virovitice.

IV.

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Urbanistički plana uređenja „Poslovna
zona Zapad 2“ (u nastavku teksta: Plan).

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

Članak 2.
Plan se sastoji iz 2 dijela: knjiga 1: tekstualni dio
(odredbe za provođenje) i grafički dio; knjiga 2:
obvezni prilozi Plana.

KLASA: 402-08/15-01/10
URBROJ: 2189/01-04/1-15-59
Virovitica, 16. rujna 2015.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Članak 3.
Sadržaj prostornog plana podijeljen je na knjigu 1
i knjigu 2, na način kako slijedi:

Na temelju članka 113. st. 3. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.)
i čl. 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
5/09., 9/10. i 1/13.), Odbor za statutarno-pravna
pitanja na 27. sjednici održanoj dana 14. rujna 2015.
godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne
zone Zapad 2.
Pročišćeni
tekst
Odluke
o
donošenju
Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad
2 sadrži Odluku o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Poslovne zone Zapad 2 od 25. 05. 2010.
godine („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
9/10), zatim Odluku o donošenju prvih izmjena i
dopuna od 18. 06. 2015. godine („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 5/15), u kojima je utvrđeno
vrijeme njihovog stupanja na snagu.
KLASA: 350-03/15-01/10
Urbroj: 2189/01-11/3-15-30
Virovitica, 14. rujna 2015. godine
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

ODLUKA O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
POSLOVNA ZONA ZAPAD 2

S AD R Ž AJ
Knjiga 1
OPĆI DIO
Naslovna stranica
Potpisni list
Sadržaj
Izvadak iz sudskog registra
Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog
Ministarstva
6. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje
svih stručnih poslova prostornog uređenja
7. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu
8. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja
Nacrta prijedloga dokumenta prostornog
uređenja
1.
2.
3.
4.
5.

I. TEKSTUALNI DIO PLANA
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI
ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE
IZDAJE
LOKACIJSKA
DOZVOLA
I
RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA
1. UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH
I DRUGIH NAMJENA
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3. UVJETI I NAČIN GRADNJE
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4. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I
KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I
GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI
5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I
KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM
OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE
5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJA
5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE
5.3.1. Energetski sustav
5.3.1.1. Plinoopskrba
5.3.1.2. Elektroenergetika
5.3.2. Vodnogospodarski sustav
6. GOSPODARENJE OTPADOM
7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
8. MJERE PROVEDBE PLANA

3.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA
PROSTORA
3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA
3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA
ZA NAMJENU POVRŠINA
3.4. PROMETNA MREŽA
3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREŽA
3.5.1. Elektroničke komunikacije
3.5.2. Energetika
3.5.2.1. Plinoopskrba
3.5.2.2. Elektroenergetika
3.5.3. Vodnogospodarstvo
3.5.3.1. Vodoopskrba
3.5.3.2. Odvodnja
3.5.3.3. Uređenje vodotoka i voda
3.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA
3.6.1. Uvjeti i način gradnje
3.6.2. Mjere zaštite prirodnih kulturnopovijesnih cjelina
3.7. GOSPODARENJE OTPADOM
3.8. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

II. OBVEZNI PRILOZI I
A) OBRAZLOŽENJE
1. POLAZIŠTA
1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI
PODRUČJA OBUHVAĆENOG PLANOM U
PROSTORU GRADA
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.1.1. Prirodna obilježja
1.1.1.2. Zbrinjavanje otpada
1.1.2. Prostorno razvojne značajne
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne
cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
1.1.5. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u
odnosu na gospodarske podatke te prostorne
pokazatelje
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
GRADSKOG ZNAČAJA
2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske strukture
2.1.2. Prometna i komunalna infrastruktura
2.1.3. Očuvanje prostornih posebnosti zone
izdvojene namjene
2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
ZONE IZDVOJENE NAMJENE
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora
2.2.2. Unapređenje uređenja zone izdvojene
namjene, prometne i komunalne infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

17. rujna 2015.

B) IZVOD IZ PLANA ŠIREG PODRUČJA
C) MIŠLJENJA I OČITOVANJA IZ ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

III. GRAFIČKI DIO PLANA
Redni Broj
broj prikaza

KARTOGRAFSKI
PRIKAZI:

1.

KORIŠTENJE I
NAMJENA POVRŠINA
PROMET-ETAPA
PROMET-PERSPEKTIVA
ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJE
PLINOOPSKRBA
ELEKTROENERGETIKA
VODOOPSKRBA,
ODVODNJA OTPADNIH
VODA I UREĐENJE
VODOTOKA I VODA

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.A
2.A1
2.B
2.C
2.D
2.E

3.

UVJETI KORIŠTENJA
UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA

Mjerilo

1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000

1:2.000

1:2.000

17. rujna 2015.
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Knjiga 2

OBVEZNI PRILOZI II
A) STRUČNE PODLOGE, NA KOJIMA SE
TEMELJE
PROSTORNO
PLANSKA
RJEŠENJA
B) ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I
ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI
B1) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
B2) MIŠLJENJA IZ ČLANKA 95. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
C) IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ
RASPRAVI
C1) IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI
C2) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
D) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA
E) SAŽETAK ZA JAVNOST
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(2) Unutar zaštitnih zelenih površinama
moguća je sadnja niskog i visokog zelenila (ukoliko
ne ometa postojeće i planirane infrastrukturne
građevine), gradnja infrastrukture, postavljanje
urbane opreme, eko-otoka, uređenje pješačkih i
biciklističkih staza, uređenje pristupa građevnim
česticama,
uređenje
parkirališta,
uređenje
otvorenih kanala oborinske odvodnje i sl.
(3) Na prometnim površinama dozvoljena je
izgradnja i uređenje kolnih, pješačkih, parkirališnih i
zaštitnih zelenih površina i postavljanje prometne
signalizacije, te izgradnja infrastrukture sukladno
kartografskim prikazima: 2.a-2.d i ovim
Odredbama.
(4) Transformatorske
stanice
su
na
kartografskom prikazu 1. označene simbolom i
njihov položaj je orijentacijski.
(5) Na području namjene melioracijski kanal
moguće je gradnja i uređenje kanala, građevina na
održavanju vodnogospodarskog sustava i dr.
vodnogospodarskih građevina, sukladno posebnim
uvjetima ustanove s javnim ovlastima.

I. TEKSTUALNI DIO PLANA
II. ODREDBE ZA PROVEDBU
A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI
ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE
IZDAJE
LOKACIJSKA
DOZVOLA
I
ODOBRENJE ZA GRADNJU
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČENJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH
NAMJENA

Članak 4.
(1) Za područje obuhvaćeno Urbanističkim
planom uređenja (u daljnjem tekstu: Plan) određuju
se sljedeće osnovne namjene površina:
•
•
•
•
•

Gospodarska namjena
Zaštitne zelene površine
Prometne površine
Transformatorska stanica
Melioracijski kanal

Članak 5.
(1) Na površinama gospodarske namjene Idozvoljena je gradnja građevina proizvodne i
poslovne namjene, pomoćnih i pratećih građevina i
površina, te infrastrukturnih građevina i vodova.
Također je dozvoljena gradnja građevina
mješovite namjene, sukladno funkcijama i
djelatnostima iz prethodne rečenice.

Članak 6.
(1) Površine javnih i drugih namjena
razgraničene su regulacijskim pravcima prikazanim
na kartografskom prikazu br. 4.
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 7.
(1) Građevine gospodarskih djelatnosti za
područje obuhvaćeno Planom su građevine
gospodarske namjene, koje se smještaju u okviru
površina iste namjene prikazane na kartografskom
prikazu br. 1.
(2) Građevinama
gospodarske
namjene
smatraju se građevine proizvodne i poslovne
namjene.
Građevine proizvodne namjene obuhvaćaju:
o proizvodne zgrade,
o servisne zgrade,
o skladišne zgrade,
o zgrade za komunalne djelatnosti,
o građevinski pogoni,
o pogoni za preradu mineralnih sirovina,
o zgrade za biljnu i stočarsku
poljoprivrednu
proizvodnju
o zgrade za druge gospodarske potrebe,
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Građevine poslovne namjene obuhvaćaju:
o uredi
o trgovine
o ugostiteljski sadržaji
(3) Površine unutar kojih je moguća gradnja
građevina gospodarske namjene prikazana je na
kartografskom prikazu br. 1.
3. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 8.
(1) Ukoliko se područja gospodarske namjene
prikazane na kartografskom prikazu br.1 parceliraju,
udaljenost građevina gospodarske namjene od
susjedne građevne čestice iznosi minimalno 6
metara.
Minimalna
površina
građevne
čestice
gospodarske namjene iznosi 1000 m2.
(2) Na kartografskom prikazu br. 4 prikazano je
visoko zelenilo unutar građevnih čestica
gospodarske namjene koje je potrebno saditi zbog
zaštite
kontaktnih
područja
(stanovanje,
prometnice).
(3) Područje proizvodno – poslovne zone
moguće je djelomično i/ili potpuno ograđivati.
(4) Na međama građevne čestice za gradnju
građevina mogu se podizati ograde.
Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a
uz dvorišne međe dvorišne ograde.
Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m, a
dvorišne max. 2,2 m.
(5) Granice gradivog dijela građevnih čestica
gospodarske namjene – površine unutar kojih je
moguće razvijati tlocrte građevina prikazane su na
kartografskom prikazu br. 4a. građevine
gospodarske namjene moguće je smještati samo
unutar tih površina.
Građevine planiranih trafostanica za koje se
utvrđuje građevna čestica moguće je smještati samo
unutar gradivog dijela građevne čestice gospodarske
namjene prikazane na kartografskom prikazu br. 4.
(6) Visina građevina za proizvodne i poslovne
namjene određuje se u ovisnosti od zahtjeva
tehnološkog procesa i konfiguracije terena, uz
preporuku visine jedne etaže, a za prateće i ostale
građevine u funkciji osnovnih građevina do tri etaže.
• visina krovnog vijenca najviše 12 m
• visina sljemena krova najviše 18 m
• dijelovi građevine mogu biti viši od 18 m samo
iznimno i to isključivo radi zahtjeva tehnoloških
ili proizvodnih procesa, zgrade mogu biti visine
do 30,00 m, a dimnjaci mogu biti i viši

17. rujna 2015.

• najmanja udaljenost od granica građevne čestice
mora iznositi 6 m
• neizgrađeni dio građevne čestice oplemeniti
drvećem i ukrasnim zelenilom, parkirališne
površine zaštititi sadnjom stabala, a ograđivanje
izvesti ogradom primjerenom za građevine
gospodarskih namjena
• građevna čestica se priključuje na javnu
prometnicu direktno ili kolnim prilazom
minimalne širine 5,5 m,
• arhitektonskim oblikovanjem, obradom pročelja,
krovnih ploha i ostalih elemenata gospodarske
građevine moraju odražavati namjenu, te biti
skladno uklopljene u krajolik ili naseljsko
okruženje,
• zaštitu okoliša provesti prema važećim
zakonskim propisima i odredbama ovog Plana.
(7) Najveći koeficijent izgrađenosti građevne
čestice (kig) za gradnju gospodarskih građevina je
0,7.
Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je
odnos površine zemljišta pod svim građevinama na
građevnoj čestici i ukupne površine građevne
čestice.
Zemljište pod građevinom utvrđuje se sukladno
posebnom propisu.
(8) Minimalno 20% površine građevne čestice
gospodarske namjene potrebno je ozeleniti, sadnjom
visokog zelenila.
4. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 9.
(1) Unutar obuhvata Plana nalazi
dio
preventivno zaštićenog arheološkog lokaliteta
Virovitica-Kiškorija sjever (na kč.br. 3797/5,
3798/1, 3798/2, 3798/3 i 3798/4).
(2) Na području arheološkog lokaliteta radovi
su mogući samo uz prethodno odobrenje nadležnog
tijela , a prije izvođenja većih građevinskih zahvata
potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite, te
prethodno odobrenje nadležnog tijela, u skladu sa
Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
(3) Na preventivno zaštićenom području
moguće je vršiti zemljane zahvate na dubini do 30
cm bez traženja prethodnog odobrenja od strane
nadležnog Konzervatorskog odjela, a za sve zahvate
na dubini većoj od spomenute potrebno je ishoditi

17. rujna 2015.
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prethodno odobrenje. Za veće građevinske radove,
odnosno za zahvate za koje je sukladno Zakonu
potrebno odobrenje za gradnju, potrebno je ishoditi
posebne uvjete zaštite kulturnog dobra, te prethodno
odobrenje. Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 )
neophodno je o svakom arheološkom nalazu
uočenom na površini tla ili prilikom zemljanih
radova, bez odlaganja obavijestiti nadležni
Konzervatorski odjel.
(4) Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09),
neophodno je o svakom arheološkom nalazu
uočenom na površini tla ili prilikom zemljanih
radova, bez odlaganja obavijestiti nadležni
Konzervatorski odjel.
5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
5.1.UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE
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Ukoliko se zbog prostornih ograničenja ukaže
potreba za izgradnjom objekata visokogradnje
unutar zaštitnog pojasa državne ceste, potrebno je
idejno rješenje zahvata dostaviti u Hrvatske ceste na
razmatranje. Daljnja razrada projekta i provedba
upravnog postupka moguća je isključivo uz pisanu
suglasnost Hrvatskih cesta za dostavljeno idejno
rješenje.
(4) Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih
efekata koji mogu ometati pažnju vozača na
državnoj cesti (reklamni panoi, rasvjeta i dr.) unutar
zaštitnog pojasa državne ceste, a koji je definiran
Zakonom o cestama.
(5) Obveza Investitora budućih objekata unutar
zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase
državne ceste, je planiranje i izgradnja zidova za
zaštitu od buke, ukoliko se pokaže potreba za
izvođenjem istih.
(6) Koridor za planiranu autocestu (A13) je
širine 200,0 m (100,0 m na svaku stranu od osi
planirane autoceste). Za sve građevine koje se mogu
graditi u okviru površine koja obuhvaća koridor
planirane autoceste moraju se zatražiti posebni uvjeti
nadležne Uprave za ceste koji će definirati
mogućnost i uvjete gradnje.

Članak 10.

Članak 12.

(1) Prostorni položaj planiranih cesta prikazan
je na kartografskom prikazu br. 2A Promet.
(2) Položaj i širina kolnika i pješačkih površina
unutar planiranog uličnog profila je orijentacijski,
a točan položaj definirat će se projektnom
dokumentacijom.
(3) Minimalna širina kolnika mora biti 6,0 m, a
minimalna širina pješačkih staza 1,50 m.

(1) U okviru uličnog profila planiranih cestaulica na području zone obuhvata Plana mogu se osim
planiranih cestovnih površina graditi: pješačke staze,
kolne prilaze, građevine infrastrukture, otvorene i
zatvorene kanale odvodnje oborinskih voda, te
uređivati zelene površine, te parkiralište na za to
označenom prostoru.
(2) Planirane otvorene kanale moguće je
zacijeviti, djelomično ili u cijelosti, što je potrebno
definirati projektnom dokumentacijom.

Članak 11.
(1) Osim planiranog uređenog križanja moguć
je direktan pristup građevnim česticama sa državne
ceste uz posebne uvjete Hrvatskih cesta.
(2) Uvjete priključenja planirane ceste na trasu
državne ceste definirat će nadležna služba Hrvatskih
cesta.
(3) Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), potrebno je osigurati
zaštitni pojas državne ceste koji se mjeri od vanjskog
ruba zemljišnog pojasa državne ceste, a iznosi
minimalno 25,0 sa svake strane. Unutar zaštitnog
pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata
visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih
građevina).

(3) Na površinama koridora kanala prikazanih
na kartografskom prikazu, a ukoliko se zacjeve
sukladno prethodnom stavku, moguća je sadnja
visokog zelenila na udaljenosti 2 m od krajnjeg ruba
cijevi.

Članak 13.
Javna parkirališta
(1) Na području obuhvata Plana prostor za
parkiranje osobnih i teretnih vozila mora se riješiti u
okviru svake građevne čestice, u skladu s
minimalnim normativima iz sljedećeg stavka.
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(2) Minimalan broj parkirališnih mjesta za
osobna vozila definiran je temeljem planiranih
namjena i glasi:
Namjena

Jed. mjere

Uredi
Trgovine
Ugostiteljstvo
Hoteli
Industrija (proizvodnja
Skladišta

1.000 BRP
1.000 BRP
1.000 BRP
1.000 BRP
1.000 BRP
1.000 BRP

Broj
parkirališnih
mjesta
5
10
8
10
3
20

(3) Parkiranje vozila kojim se obavlja javni
cestovni prijevoz definiran je posebnim propisom.
(4) Za potrebe koje nisu naznačene u okviru
ovih Odredbi minimalan broj parkirališnih mjesta je
20 parkirališnih mjesta na 1.000 m² poslovnog
prostora, ne računajući pri tome skladišni prostor.
5.2.UVJETI GRADNJE
KOMUNIKACIJA

ELEKTRONIČKIH

Članak 14.
(1) Razvoj
elektroničke
komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme u nepokretnoj
mreži u obuhvatu Plana obuhvaća dogradnju mreže u
skladu s potrebama novih sadržaja.
(2) Planirana elektronička komunikacijska
infrastruktura i povezana oprema prikazana na
kartografskom prikazu br. 2.B. je orijentacijska i
može se mijenjati sukladno ovim Odredbama.

Članak 15.
(1) Planiranu elektroničku komunikacijsku
infrastrukturu i povezane opreme u nepokretnoj
mreži
graditi
distribucijskom
kabelskom
kanalizacijom (DTK), a mjesto priključenja je
postojeći vod komunikacijske mreže u zoni Državne
ceste D2.

Članak 16.
(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura
i povezana oprema u nepokretnoj mreži (građena s
DTK) u pravilu se gradi ispod nogostupa uz
unutarnji rub, jednostrano ili po potrebi s obje strane
ulice.

17. rujna 2015.

(2) Pri
izradi
projekata
elektroničkih
komunikacijskih mreža treba se pridržavati sljedećih
najmanjih udaljenosti elektroničkih komunikacijskih
vodova:
• 5,00 m od ruba cestovnog pojasa državnih,
županijskih i lokalnih cesta i temelja zgrada izvan
naselja,
• 2,00 m od vodovodnih cijevi promjera preko 200
mm,
• 1,00 m od cijevi gradske kanalizacije, slivnika,
toplovoda, vodovodnih cijevi promjera do 200
mm, plinovoda s tlakom do 3 bara,
• 10,00 m od plinovoda s tlakom od 3 do 10 bara, te
od instalacija i rezervoara sa zapaljivim i
eksplozivnim gorivom,
• prije početka radova na trasi postojećih
elektroničkih komunikacijskih vodova obvezno
se izvodi iskolčenje, a iskop se izvodi ručno,
• na trasi elektroničkih komunikacijskih vodova ne
smije se prometovati građevinskim strojevima,
vozilima i slično, te nanositi ili skidati materijal,
• najmanja horizontalna udaljenost novih objekata
od
postojećih
podzemnih
elektroničkih
komunikacijskih vodova je 1,00 m,
• ukoliko se pri gradnji novog objekta polažu druge
infrastrukturne instalacije udaljenost novih
objekata od postojećih podzemnih elektroničkih
komunikacijskih vodova mora biti najmanje 2 m.
(3) Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla
nastati i dovesti do oštećenje na elektroničkim
komunikacijskim vodovima mora se odmah prijaviti
nadležnom distributeru, a sve štete na postojećim TK
instalacijama koje nastanu pri izgradnji novih
objekata snosi investitor.

Članak 17.
(1) Pri projektiranju i izgradnji elektroničkih
komunikacijskih mreža u nepokretnoj mreži
pridržavati se posebnih propisa, te primjenjivati
suvremena tehnološko-tehnička rješenja.

Članak 18.
(1) Za razvoj elektroničke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme u pokretnim
komunikacijama kojim se postiže poboljšanje
pokrivenosti signalom i proširenje kapaciteta
dopušta se izgradnja antenskih prihvata na
planiranim građevinama, bez ograničenja u
prostornoj distribuciji.
(2) Ukoliko se ukaže potreba za postavljanjem
novih elektroničkih komunikacijskih infrastruktura s
povezanom opremom u pokretnim komunikacijama

17. rujna 2015.
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na antenskim stupovima iste se moraju smjestiti na
najmanje 50 m udaljenosti od najbližih objekata, te
na najmanje 200 m udaljenosti od površina javne i
društvene namjene (škole, dječji vrtići) i
registriranih spomenika kulture i prirode, te se
moraju locirati na način koji neće narušavati
krajobrazne i prirodne vrijednosti područja.

Članak 19.
(1) Pri projektiranju i izgradnji elektroničkih
komunikacijskih infrastruktura s povezanom
opremom u pokretnim komunikacijama pridržavati
se posebnih propisa, te primjenjivati suvremena
tehnološko-tehnička rješenja.
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(6) Križanje plinovoda s prometnicama izvesti u
zaštitnim cijevima.
(7) Križanje plinovoda s otvorenim kanalima
izvesti prolazom ispod kanala na dubini od 1,5 m od
kote dna kanala.
(8) Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako
da zadovoljavaju potrebe za plinom unutar obuhvata
Plana i da pri tome ne remete režim opskrbe plinom
potrošača u Koriji, Virovitici ili okolnim mjestima.
(9) Pri projektiranju pridržavati se propisanih
udaljenosti od ostalih instalacija te pribaviti njihove
suglasnosti na projektiranu mrežu.
5.3.1.2.Elektroenergetika

Članak 22.
Članak 20.
Distribucija električne energije
(1) Uvjeti građenja su orijentacijski, a
definitivno će se riješiti izvedbenim projektom, te
projektno-tehničkom dokumentacijom priključka
svakog pretplatnika.
5.3.UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE
5.3.1.Energetski sustav
5.3.1.1.Plinoopskrba

Članak 21.
(1) Planirana plinoopskrbna mreža u ''Poslovnoj
zoni Zapad 2'' je srednjetlačna (P=1-3 bar).
(2) Osnovni
izvor
napajanja
planirane
plinoopskrbne mreže unutar ''Poslovne zone Zapad
2'' je priključenje na postojeću plinoopskrbnu mrežu
naselja Korija preko planiranog voda u Nazorovoj
ulici.
(3) Položaj planiranih plinovoda je vidljiv iz
kartografskog prikaza, a definiran je i u poprečnim
presjecima.
Prikazani položaj plinovoda je orijentacijski i
dozvoljeno ga je mijenjati na način da se ne remeti
planirani osnovni sustav mreže te da ostali korisnici
prostora (poprečni presjek) prihvate takvu promjenu.
Iznimka je mjesto prelaska na drugu stranu kolnika
koja se Planom ne obvezuje nego se dozvoljava
projektantu/izvođaču odabrati povoljan položaj.
(4) Plinovode je potrebno ukopati tako da
minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.
(5) Plinovodi se s drugim instalacijama križaju
pod kutem od 45°-90°.

(1) Zbog mogućih većih potreba za električnom
energijom i viših vršnih opterećenja od mogućnosti
isporuke
izgrađenih
(postojećih)
građevina
elektrodistribucije (max. do 3,0 MW) planira se
dodatni izravni 10(20) kV priključak na postojeću
TS 110/35/10(20) kV s novim podzemnim KB
10(20) kV, te dodatni priključci na postojeću
srednjenaponsku mrežu okruženja.
(2) Trase i lokacije postojećih i planiranih
elektroenergetskih
građevina
prikazane
na
kartografskom prikazu br. 2.D. su orijentacijske i
mogu se mijenjati sukladno ovim Odredbama.
(3) Pri projektiranju i izvođenju distribucijsku
elektroenergetsku
mrežu
oblikovati
prema
planiranoj parcelaciji i energetskim potrebama, te
tako dimenzionirati da može podmiriti sve planirane
elektroenergetske potrebe sadržaja unutar obuhvata
Plana, te potreba elektroenergetske mreže okruženja
vezane na mrežu u okviru obuhvata Plana.
(4) Pri projektiranju i izvođenju distribucijskih
elektroenergetskih građevina obvezno se pridržavati
posebnih propisa, te propisa distributera.
(5) Trafostanice (TS) 10(20)/0,4 kV se ne
dozvoljava graditi u uličnom profilu, nego na
posebnim građevinskim česticama. Građevne čestice
za planirane TS nisu jednoznačno određene, te ih je
moguće definirati unutar područja za gradnju
građevina gospodarske namjene prikazane na
kartografskom prikazu br. 4. Planirane TS biti će
kabelske, a njihov stvarni broj i lokacije ovisiti će o
realnim potrebama. Minimalna veličina građevinske
čestice za KTS 1.000 kVA je 6,5x4,5 m. Do KTS je
potrebno osigurati kolni pristup sa šire strane

Strana 82

SLUŽBENI VJESNIK br. 8

građevinske čestice (npr. po vlastitoj građevinskoj
čestici, pravo služnosti ili dr.). Minimalna veličina
građevnih čestica za KTS 2x1.000 kVA je 7,0x7,0 m,
a do njih treba osigurati pristup sa šire (ulične) strane
i jedne bočne.
Planirane TS prikazane na kartografskom prikazu
br. 2.D. moguće je pomicati i/ili planirati nove,
sukladno ovim Odredbama.
Maksimalni dopušteni koeficijent izgrađenosti
građevnih čestica TS iznosi 1,0.
(6) Planirane 10(20) kV dalekovode unutar
obuhvata Plana izgraditi isključivo podzemnim
kabelima u površinama javne namjene. Točne trase
kabelskih dalekovoda 10(20) kV odrediti će se kada
budu poznate točne lokacije novih transformatorskih
stanica, a orijentacijske trase KB 10(20) kV
prikazane su u kartografskom prikazu br. 2.D.
(7) Planiranu niskonaponsku 0,4 kV mrežu
graditi KBNN u površinama javne namjene (zaštitni
zeleni pojas), gdje god je moguće u koridoru ostalih
elektroenergetskih vodova sustavom ulaz-izlaz i/ili
do razdjelnih kabelskih ormara postavljenih u
koridor NN vodova u smjeru koridora. Od razdjelnih
kabelskih ormara graditi kabelske kućne priključke
do kupaca električne energije.
(8) Uvjeti građenja su orijentacijski, a
definitivno će se riješiti izvedbenim projektima
elektroenergetske mreže te projektno-tehničkom
dokumentacijom priključka svakog potrošača.

Članak 23.
Javna rasvjeta
(1) Javnu
rasvjetu
graditi
podzemnim
kabelskim vodovima i stupovima javne rasvjete
visine 8-10 m, te prosječnim razmakom stupova 35
m. Napajanje javne rasvjete biti će iz
slobodnostojećeg mjernog ormara uz najbližu
transformatorsku stanicu.
(2) Javnu rasvjetu ulica projektirati i graditi
prema
posebnim
propisima
i
propisima
koncesionara.
5.3.2.Vodnogospodarski sustav

Članak 24.
Vodoopskrba
(1) Opskrba vodom svih korisnika vode na
području UPU ‘‘Poslovne zone Zapad 2’’ Korija vršit

17. rujna 2015.

će se iz vodoopskrbnog sustava grupnog vodovoda
Virovitica, odnosno sustava Slavonska podravina.
(2) Preduvjet izgradnje vodoopskrbne mreže na
prostoru obuhvata Plana je izgradnja spojnog
zasunskog okna nad postojećim magistralnim
vodom Ø 315 mm u kojem će se instalirati dio NUS
sustava.
(3) Vodovodnu mrežu i uređaje treba
projektirati i graditi poštivajući sve tehničke propise,
norme i zakone iz ove oblasti.
(4) Profili cijevi kao i ostali tehnički elementi
određuju se projektom odnosno hidrauličkim
proračunom.
(5) Položaj cjevovoda i zasunskih okana
prikazan na kartografskom prikazu je orijentacijski i
dozvoljena su odstupanja koja ne remete koncepciju
a biti će vezana uz formiranje građevnih čestica pa
nije nužno izvesti sve prikazane vodove mreže
sustava.
(6) Vodoopskrbna mreža treba se projektirati i
izvesti na principu zatvorenih prstenova, i gdje je to
moguće spajanjem s vodovima susjednih područja.
(7) Vodoopskrbnu mrežu treba projektirati
izvan kolovozne konstrukcije, a u čvorovima mreže
projektirati zasunska okna sa zapornim organima.
(8) Mjesto priključka voda s građevne čestice na
vod javnog vodoopskrbnog sustava treba projektirati
na temelju izvedbene tehničke dokumentacije
sadržaja građevne čestice, a u pravilu bi trebao biti u
zoni ulaza na građevnu česticu.
(9) Priključke izvoditi okomito na os cjevovoda
bez horizontalnih i vertikalnih prijeloma.
(10) Ukoliko se pojavi korisnik koji bi imao
izuzetno velike potrebe za vodom, njegova opskrba
mora se rješavati zasebno.
(11) Svaka građevna čestica mora imati vlastiti
spojni vod za priključak na javnu vodovodnu mrežu
na kojem mora biti ugrađen uređaj za mjerenje
količine vode (vodomjer).
(12) Vodomjer se zajedno sa zapornim
elementima (ventilima ili zasunima) ispred i iza
njega ugrađuje u zasebnom oknu koje treba biti
izgrađeno na pripadajućoj građevnoj čestici
neposredno iza regulacijske linije.

17. rujna 2015.
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(13) Javnu hidrantsku mrežu treba projektirati i
izvoditi na javnim površinama prema posebnim
propisima. Razmak hidranata treba biti prema
propisima (orijentacijski ne veći od 100 m).
(14) Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog
sustava radi zadovoljavanja protupožarnih uvjeta ne
smiju biti manje od Ø 100 mm.
(15) Internom hidrantskom mrežom smatra se
unutarnja i vanjska hidrantska mreža za
protupožarnu zaštitu građevine. Interna hidrantska
mreža ovisna je o vrsti djelatnosti u građevini koja će
se graditi. Definirati se mora prema posebnim
propisima. Vodovodni priključak građevine koja
mora imati internu hidrantsku mrežu, treba biti
dimenzioniran prema hidrauličkom proračunu na
temelju ukupne potrebne jedinice opterećenja.
(16) Unutar vodomjernog okna, vod iz
prethodnog stavka, se grana na dva sustava - internu
hidrantsku mrežu i instalaciju sanitarne vode – koja
su od tog mjesta pa dalje prema građevini
koncipirana razdvojeno sa zasebnim mjerenjima.
Vodomjer interne hidrantske mreže mora biti
smješten zajedno s vodomjerom za registriranje
sanitarne potrošnje u zajedničkom oknu
odgovarajućih dimenzija.
(17) Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od
dubine smrzavanja. Stoga bi visinski položaj cijevi
vodoopskrbne mreže u pravilu trebao biti cca 1,2 m
računajući od površine terena.
Dozvoljeno je smanjiti visinu iznad gornjeg ruba
cijevi (nadsloj) na minimalnih 80 cm što je i krajnja
dopuštena granica za zaštitu cjevovoda od
smrzavanja.
(18) Na mjestima križanja instalacija, vodovod
mora biti iznad vodova odvodnje sanitarnih i
otpadnih voda.
(19) Ukoliko tlak u mreži na mjestu priključka ne
bi odgovarao potrebnom tlaku pojedinog potrošača
treba ugraditi interni (lokalni) uređaj za povišenje
tlaka kojeg treba priključiti preko prekidnog bazena
na javni vodoopskrbni sustav.
(20) Na raskrižjima i križanjima cjevovoda s
drugim cjevovodima vodoopskrbne mreže trebaju se
postaviti zasuni (čvorišta) kojima se pojedini dijelovi
mreže mogu izdvojiti iz pogona.
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(21) Pri upotrebi pitke vode u tehnološke svrhe
predvidjeti uređaje za recirkulaciju gdje god je to
moguće.
(22) Iznad vodova nije dozvoljena bilo kakva
izgradnja osim prometnih i infrastrukturnih
građevina.
(23) Izbor tipa i materijala uređaja i opreme
vodoopskrbnog sustava izvršiti vodeći računa o
jednostavnosti,
sigurnosti,
fleksibilnosti
i
dugotrajnosti u eksploataciji, te praćenju u
ponašanju od strane stručnih službi i drugih stručnih
institucija, ne zanemarujući i potrebu ujednačavanja
odgovarajućih uređaja i opreme vodoopskrbnog
sustava radi kvalitetnog održavanja.
(24) Razmak između vodovodnih cijevi i ostalih
instalacija na mjestima njihovog križanja ne smije
biti manji od 30 cm mjereno od vanjskog oboda
odnosnih instalacija, a kabeli moraju biti u zaštitnoj
cijevi i označeni trakom.
(25) Sve zasune na cjevovodima, osim
hidrantskih i priključnih, obavezno smjestiti u
zasunsko okno dimenzija statički utvrđenih i
pouzdanih, te određenih tako da omogućuju
normalno i neometano odvijanje poslova na
održavanju armatura.

Članak 25.
Odvodnja otpadnih voda
(1) Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti
prema odredbama Zakona o vodama, ostalim
zakonima, pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu
problematiku, te prema pravilima struke,
pridržavajući se svih zakona i propisa o odvodnji. Pri
tome je odlučujuće da rješenje bude u suglasju sa
Odlukom o zonama zaštite izvorišta-crpilišta Bikana
i novog crpilišta Korija.
(2) Na području obuhvata Plana
primijeniti odvojeni sustav odvodnje.

treba

(3) Oborinsku vodu treba evakuirati zatvorenim
cijevnim vodovima i otvorenim kanalima, a otpadnu
i sanitarnu vodu isključivo zatvorenim cijevnim
vodovima.
(4) Visinski položaj odvodne mreže sanitarnih i
otpadnih voda treba projektirati tako da bude ispod
instalacije vodovoda.

Strana 84

SLUŽBENI VJESNIK br. 8

17. rujna 2015.

(5) Priključak korisnika lokacije na odvodnu
mrežu predvidjeti na temelju izvedbene tehničke
dokumentacije za tu lokaciju, a isključivo preko
kontrolnog okna smještenog uz regulacijsku liniju.

(16) Minimalni profil kanalizacijskih cjevovoda
za razdjelni sustav javne odvodnje je 300 mm.
Izuzetno je dozvoljeno primijeniti cijevi profila 250
mm.

(6) Mjesto priključenja, ukoliko je moguće,
predvidjeti u izgrađenim kontrolnim oknima sustava
javne odvodnje.

(17) U sustav odvodnje ne smiju se upuštati vode
i otpadne tvari kojima se narušava projektirani
hidraulični režim, stabilnost objekata, rad strojeva,
tehnički nadzor i održavanje sustava ili povećavaju
troškovi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Naročito se ne smiju ispuštati otpadne vode i tvari
propisane važećom gradskom Odlukom o odvodnji
otpadnih voda koja mora biti usklađena s Odlukom o
odvodnji otpadnih i oborinskih voda Grada
Virovitica.

(7) Priključenje korisnika s nasuprotne strane
cjevovoda odvodnje preporuča se izvesti
zajedničkim sabirnim priključkom koji obuhvaća
više korisnika lokacije.
(8) Položaj vodova i revizijskih okana prikazan
na kartografskom prilogu je orijentacijski i
dozvoljena su odstupanja koja ne remete osnovnu
koncepciju.
(9) Odvodnja podrumskih prostorija mora biti
isključivo preko internih precrpnih postaja bez
obzira na visinski položaj odvoda u odnosu na vod
javnog odvodnog sustava.
(10) Cijevi za odvodni sustav treba odabrati tako
da izdrže opterećenje odozgo i da zadovolje uvjete
nepropusnosti, a što se dokazuje snimanjem
kamerom izvedenog stanja i nivelete novo izvedenog
cjevovoda odvodnog sustava te programom kontrole
i osiguranja kvalitete u pripadajućoj projektnoj
dokumentaciji.
(11) Na
svim
lomovima
nivelete
(u
horizontalnom ili vertikalnom smislu) treba
projektirati i izvesti revizijska okna.
(12) Na ravnim dionicama trase treba projektirati
i izvesti revizijska okna na udaljenosti ovisnoj o
dimenzijama odvodne cijevi.
(13) Odvodni sustav mora biti zaštićen od
smrzavanja dovoljnom visinom nadsloja.
(14) Visina nadsloja ovisna je o dubini
smrzavanja i dubini koja omogućuje tehnički
ispravno priključenje korisnika sustava javne
odvodnje (preporučena min.visina nadsloja je prema
zahtjevu nositelja ove infrastrukture 1,2 m).

(18) U sustav odvodnje ne smiju se upuštati vode
koje:
- sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari
veće od maksimalno dopuštenih,
- sadrže sastojke koji razvijaju opasne ili upaljive
plinove,
- imaju temperaturu iznad 30°C,
- nose krute sastojke koji bi mogli oštetiti kanal i
ugroziti njegovo pravilno funkcioniranje.
- odnosno vode koje ne odgovaraju propisima
kvaliteti vode koja se upušta u sustav.
U slučaju da otpadna voda ne zadovoljava jedan
od naprijed navedenih uvjeta, potrebno je izvršiti
prethodno čišćenje otpadnih voda i dovesti ih na nivo
s karakteristikama koje dopušta upuštanje u odvodni
sustav.
(19) Za građevine za čije građenje je prema
Zakonu o vodama potrebno izdavanje vodopravnih
uvjeta, obavezno je izdavanje istih.
To se odnosi na građevine u kojima će nastajati
tehnološke ili druge otpadne vode čija kvaliteta nije
u skladu s Pravilnika o graničnim vrijednostima
pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama i u skladu s istom donesenom Odlukom o
odvodnji otpadnih voda.

Članak 26.
Odvodnja oborinskih voda

(15) Brzina tečenja u cijevima ne smije prijeći
kritične vrijednosti, odnosno mora biti veća od one
pri kojoj dolazi do taloženja pri minimalnim
protokama, a manja od one pri kojoj se cijevi
mehanički oštećuju.

(1) Odvodnju oborinskih voda treba riješiti
izgradnjom sustava koji će se sastojati, manjim
dijelom, od zatvorenih kanala oborinske odvodnje i,
većim dijelom, otvorenih kanala u koridoru
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prometnica te melioracijskih kanala od kojih je kanal
Đota 2-1 lociran centralnim i istočnim rubnim
dijelom obuhvata Plana.
(2) Položaj sustava prikazan na kartografskom
prikazu je orijentacijski i detaljnije se definira
projektnom dokumentacijom.
Planom je za planirane kanale (otvorene i
zatvorene) utvrđena os i koridor, a svi ostali elementi
(poprečni profil, uzdužni pad…) detaljnije će se
definirati
odgovarajućom
projektnom
dokumentacijom.
(3) Površine pojedinačnih građevnih česticasadržaja prostora obuhvata obzirom na namjenu,
sadržaj i uređenje rješavat će oborinsku odvodnju
internim odvodnim sustavom.
Čiste oborinske vode mogu se izravno upuštati u
javni odvodni sustav oborinske odvodnje, a nečistezagađene oborinske vode obzirom na stupanj i
količinu
zagađenosti
preko
odgovarajućih
predtretmana (hvataća masti, ulja, benzina) i
taložnica-pjeskolova.

Članak 27.
Uređenje voda i vodotoka
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Izuzetno uz pristanak i uvjete Hrvatskih voda
moguća je gradnja građevina zaprijećena
prethodnom točkom kao i gradnja prometnica,
biciklističkih staza, pješačkih staza te parkirališta.
Položaj melioracijskih kanala i zaštitni koridori
prikazani na kartografskim prikazima utvrđuju se
sukladno stvarnom stanju na terenu, a položaj
utvrđen na kartografskim prikazima je orijentacijski.
(4) Minimalna tlocrtna udaljenost bilo kojeg
čvrstog dijela građevina prostora UPU-a od gornjeg
ruba pokosa korita melioracijskih kanala treba
iznositi 5,0 m, mjereno okomito na os kanala.
(5) Na mjestu upusta kanala oborinske
odvodnje (zatvorenih ili otvorenih) u kanal Đota 2-1
nužno je izvršiti oblaganje (betonom, odgovarajućim
kockama ili slično) dna i pokosa korita recipijenta do
visine minimalno 0,3 m iznad kote dna otvorenog
kanala oborinske odvodnje ili tjemena cijevi
zatvorenog kanala oborinske odvodnje i to na mjestu
upusta u dužini minimalno 10 m.
(6) Dno obloge treba projektirati na koti 30 cm
nižoj od kote postojećeg dna kanala Đota 2-1 na
mjestu upusta.
6. GOSPODARENJE OTPADOM

(1) Položaj
i
dimenzije
postojećih
melioracijskih kanala detaljnije se utvrđuju
(definiraju) podacima javne ustanove s posebnim
ovlastima (Hrvatske vode) kao i/ili odgovarajućim
geodetskim snimanjem, a planiranih melioracijskih
kanala detaljnije se utvrđuju projektnom
dokumentacijom.

(1) Područje obuhvata Plana u cijelosti mora biti
pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta
otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni
otpad te posebne kategorije otpada).

(2) Melioracijske kanale potrebno je urediti na
način da sigurno i kvalitetno vrše svoju ulogu
odvodnje oborinskh voda.

(2) Komunalni otpad se prikuplja u propisanim
posudama i predaje ovlaštenom privrednom subjektu
na daljnje raspolaganje.

(3) Svi melioracijski kanali i kanali oborinske
odvodnje prostora UPU-a završavaju u kanalu
Ođenica. Stoga je potrebno provjeriti njegovu
funkcionalnost u novim uvjetima odvodnje. Po
potrebi treba izvršiti radove na njegovoj
rekonstrukciji u potrebnom opsegu i duljini.

(3) Neopasni proizvodni otpad se mora
skladištiti na parceli proizvođača na zakonom
propisani način do trenutka predaje ovlaštenom
skupljaču te vrste otpada ili odvoza do legalnog
odlagališta (ili prerade) te vrste otpada.

Uzduž melioracijskih kanala utvrđuje se zaštitni
pojas kanala u kojemu nije dozvoljena gradnja
zgrada, ograda i drugih građevina te sadnja drveća i
drugog visokog raslinja.

Članak 28.

(4) Opasni otpad i posebne kategorije otpada se
moraju skladištiti na zakonom propisan način i
predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom
skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija
otpada.
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(5) Postavljanje eko-otoka dozvoljeno je unutar
javnih i zelenih površina na kojima je omogućen
pristup vozilu za pražnjenje kontejnera.
7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 29.
(1) Maksimalne dopuštene
utvrđene su posebnim propisom.

razine

buke

(2) U
cilju
stvaranja
povoljnijih
mikroklimatskih uvjeta, te sprečavanja širenja buke
iz gospodarskih građevina preporuča se sadnja
visokog zelenila-drveća na ozelenjenim površinama
građevnih čestica poslovne namjene.
(3) U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja
požara na susjedne građevine, građevina mora biti:
a) udaljena od susjednih građevina najmanje 4
metra ili manje ako se dokaže (uzimajući u obzir
požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne
karakteristike materijala građevina, veličinu otvora
na vanjskim zidovima i dr.) da se požar neće prenijeti
na susjedne građevine ili
b) odvojena od susjednih građevina zidom
vatrootpornosti 90 minuta koji, u slučaju da
građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min) koja
nadvisuje krov susjedne građevine najmanje 0,5 m ili
završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji
mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini
konzole.
(4) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz
građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz
određen prema posebnom propisu (Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94., 55/94. i
142/03.).
(5) Prilikom
gradnje
ili
rekonstrukcije
vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne
postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska mreža za
gašenje požara bude određena prema posebnom
propisu (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje
požara, NN 08/06.)
(6) Prilikom prometa, skladištenja ili držanja
zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih
udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim
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tekućinama i plinovima (NN 108/95.), te Pravilnika
o zapaljivim tekućinama (NN 54/99.) i Pravilnika o
ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07.).

Članak 30.
(1) Cjelokupni prostor obuhvata Plana nalazi se
unutar III. zone zaštite izvorišta vode crpilišta
Bikana. Stoga se režim korištenja prostora mora
usuglasiti s važećom odlukom o zonama zaštite
crpilišta Bikana te budućom odlukom za crpilište
Korija.
(2) Potrebno je izgraditi sustav za odvođenje
sanitarnih i otpadnih voda prostora UPU-a u koji
treba ispustiti svu sanitarnu i tehnološku ili na drugi
način zagađenu vodu, a sve prema odredbama ovog
Plana.
(3) Ukoliko je potrebno prije upuštanja u sustav
odvodnje otpadne tehnološke i otpadne vode iz
ostalih dijelova prostora obuhvata korisnika zone
moraju se prethodno pročistiti odnosno mora ih se
dovesti na odgovarajuću razinu.
(4) Po važećoj Odluci o vodozaštitnom
području izvorišta ''Bikana'' Virovitica, dakle Odluci
o zonama zaštite na području III. zone zabranjeno je:
- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje kemijskih i industrijskih postrojenja
koja koriste onečiščujuće tvari za vode i vodni
okoliš,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s
dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko
detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom
građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih
sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i
drugih prometnih i manipulativnih površina bez
kontrolirane
odvodnje
i
odgovarajućeg
pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije
ispuštanja u prirodni prijamnik,
- navodnjavanje radi intenzivne poljoprivredne
proizvodnje sukladno Nacionalnom projektu
navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
(2005) i poglavlju 4.2.1.1. za zaštićena područja,
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina
kapaciteta crpljenja preko 11000 nrVgod., osim
onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu
vodoopskrbu i obnovljive izvore energije
- izgradnje bio-plinskih postrojenja s korištenjem
stajskog otpada
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- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja
odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u
cilju njegovog zatvaranja, građevina za
zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada
te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje
opasnog otpada,
Unutar III. zone sanitarne zaštite obvezno je:
1. Uspostaviti evidenciju i nadzor nad aktivnim
bušenim i kopanim zdencima, a zdence koji nisu
u funkciji konzervirati (očistiti) i u koliko se ne
uključuju u monitoring, tada ih konzervirati ili
zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske
vode;
2. Kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje
površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje
voda izvan zone sanitarne zaštite;
3. Pri izgradnji stočnih i peradarskih farmi većih od
75 uvjetnih grla stoke, potrebno je izgraditi
monitoring podzemnih voda koji mora biti
primjeren za praćenje smjera lokalnoga toka i
kakvoće podzemne vode;
4. U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna
gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane
odgovarajućim programom zaštite voda od
onečišćenja
uzrokovanog
nitratima
poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela
dobre poljoprivredne prakse.
Iznimno mogu se dopustiti određeni zahvati u
prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama
sanitarne zaštite:
1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi
kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone
sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat
u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost
(mikrozona) na vodonosnik,
2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih
radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu
dokazati okolnosti iz ovoga članka (dalje u tekstu:
elaboratmikrozoniranja),
3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide
odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u
mikrozoni.
4. izvođenje istražnih i eksploatacijskih
bušotina za korištenje voda dozvoljeno je do 1100
m3/god, dok se izvođenje istražnih i eksploatacijskih
bušotina za korištenje voda od 1100 do 1J 000
m3/god može dopustiti samo ako su u vlasništvu
javnog isporučitelja vodnih usluga (u daljnjem
tekstu: Javni isporučitelj) ili uz njihovo prethodno
odobrenje i stalni nadzor nad korištenjem, osim onih
vezanih uz obnovljive izvore energije.
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5. dopušta se izgradnja centra za gospodarenje
otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno
posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim
uvjetima:
a) da je zahvat centra planiran odgovarajućim
planskim dokumentima gospodarenja otpadom
usklađenim s planskim dokumentima upravljanja
vodama,
b) da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone
sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava
izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi
kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na
stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je
rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene
ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela
mineralne i termomineralne vode, te da je na
temelju istih moguće utvrditi i provesti
odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati
najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu
sa standardima propisanim posebnim propisom o
standardu kakvoće voda,
c) da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili
zaštićena od štetnog djelovanja voda,
d) da je osigurana privremena i trajna zaštita od
prodora oborinskih voda u građevinu za trajno
odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u
sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u
okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u
vode,
e) da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani
monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja
voda u priljevnom području vodocrpilišta
(izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja
koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim
vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja
upravlja centrom,
f) da
se
provodi
pojačani
monitoring
vodonepropusnosti svih građevina u sustavu
centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite
izvorišta mora dokazati neštetnost zahvata u prostoru
mikrozone (dalje u tekstu: zahvat u mikrozoni)
odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u
mikrozoni u odnosu na ovim Pravilnikom propisanu
svrhu utvrđivanja zone.
Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite
izvorišta mora dokazati da su geološke značajke i
hidrogeološki odnosi priljevnog područja u
mikrozoni bitno drukčiji od značajki na temelju
kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se
mikrozona nalazi.".
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8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 31.
(1) Prije izgradnje građevina na građevnim
česticama potrebno je opremiti zemljište na
minimalnoj razini, sukladno posebnom propisu.
(2) Prije izgradnje građevina na građevnim
česticama potrebno je osigurati građevne čestice za
smještaj trafostanica sukladno energetskim
potrebama i Odredbama za provođenje ovog Plana.
(3) Prije izgradnje građevina potrebno je izvršiti
korekciju trasa postojećih melioracijskih kanala
sukladno ovom Planu i uvjetima Hrvatskih voda.
(4) Cjelokupni prostor obuhvata
UPU-a
''Poslovne zone Zapad 2'' nalazi se u III. zoni zaštite
crpilišta Bikana. Stoga se način korištenja prostora i
režimi moraju usuglasiti s važećom odlukom o
zonama zaštite crpilišta. Navedeno predstavlja
ograničenje u načinu korištenja prostora budući se
uvjetuje zbrinjavanje svih mogućih zagađenja ili
zaprječuje njihovo pojavljivanje.

17. rujna 2015.
Članak 33.

Pet primjeraka ovog Plana u izvorniku se
dostavljaju:
- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
- Virovitičko-podravskoj županiji, Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša
- Zavodu za prostorno uređenje Virovitičkopodravske županije,
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.,
Zagreb.

Članak 34.
Uvid u Plan iz čl. 1 ove Odluke osiguran je u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju
Grada Virovitice.
Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Poslovna zona Zapad 2
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 9/10)

Članak 35.
III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
Plan je izrađen kao izvornik u sedam izvornika
ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Virovitice
i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada
Virovitice.
Po jedan (1) primjerak izvornika Plana dostavlja
se i čuva u:
- jedan primjerak u pismohrani Tajništva Grada
Virovitice,
- drugi primjerak u Upravnom odjelu za prostorno
uređenje i gradnju Grada Virovitice.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Odluka o donošenju izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona
Zapad 2
(Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 5/15)
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
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