
 Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik 
Grada Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na    sjednici održanoj dana 
             . g., donosi 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva „Flora Vtc“ d.o.o. Virovitica za 2013. godinu 

 
 

 
 
I 
 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju društva „Flora Vtc“ d.o.o. Virovitica za 2013. godinu. 
 

II 
 

Ostvarena dobit u iznosu od 150.031,14 kn raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih 
godina, a ostatak za zadržanu dobit 

 
III 

 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice". 
 
 
 
 
Klasa: 400-01/14-01/12 
Ur.broj: 2189/01-03/2-14- 
Virovitica,  
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE 
 

              Predsjednica 
 
       Lahorka Weiss, dipl.oec. 
  





           
 
             REPUBLIKA HRVATSKA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
                GRAD VIROVITICA 
          Gradonačelnik 
 
Klasa: 022-04/14-01/14 
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-23 
Virovitica,  16. lipnja 2014. 
 
 
        Gradsko vijeće Grada Virovitice 
         n/r predsjednice 
 
 
 
Predmet: Izvješće o poslovanju Flore VTC d.o.o. za 2013. godinu 

     - mišljenje, dostavlja se 
 
 

     Gradonačelnik Grada Virovitice na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj dana 
16. lipnja 2014.godine razmatrao je Izvješće o poslovanju Flore VTC d.o.o. Virovitica za 
2013. godinu. 
 
 Prihvaća se Izvješće o poslovanju Flore VTC d.o.o. Virovitica za 2013. godinu.  
Pohvaljuje se tvrtka Flora VTC za izuzetno kvalitetno poslovanje. Zahvaljujući izuzetno 
kvalitetnom radu tvrtke Grad Virovitica je sada jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj gdje se 
odvoz komunalnog otpada može uspoređivati sa europskim standardima, s obzirom da se već 
niz godina razvrstava komunalni otpad, te se na takav način i prikuplja za sada djelomično u 
kante i plastične vreće, a tijekom 2014. g. odnosno 2015.g. planira se uvođenje i kanti za 
biološki otpad. Kao dokaz kvalitetnog rada sa velikim zadovoljstvom se ističe da je tijekom 
2013. godine Flora VTC ostvarilo investicijska ulaganja u materijalnu imovinu za povećanje 
kapaciteta i bolju iskoristivost postojećih u iznosu iznos od 3.765..046,89. Unatoč 
poteškoćama, Flora VTC je obavljajući svoju djelatnost prikupljanje i odvoz otpada za koje 
ima koncesije na području RH, ostvarila je pozitivan financijski rezultat te tako spada među 
najkvalitetnije tvrtke, i što je bitno ostvarila je veći prihod nego godinu prije što je uistinu 
izniman uspjeh a što je rezultiralo i visokim rezultatom postignutim u istraživanju Hrvatske 
gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.  
 
 
 
 
             Gradonačelnik 
         Ivica Kirin, dipl.ing., v.r. 
 






















































