
 Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik 
Grada Virovitice" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na     sjednici održanoj dana 
                  donosi 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Javne vatrgasne postrojbe Grada Virovitice 
za razdoblje 01.01. - 31.12.2013.godine 

 
 
 
 
I 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Virovitice za razdoblje 01.01. - 31.12.2013. godine. 
 
 
 

II 
 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice". 
 
 
 
 
Klasa: 214-01/14-01/02 
Ur.broj: 2189/01-07/3-14- 
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: 2189/01-07/1-14-22 
Virovitica,  16. lipnja 2014. 
 
 
 
        Gradsko vijeće Grada Virovitice 
         n/r predsjednice 
 
 
 
 
Predmet: Izvješće o radu Javne Vatrogasne postrojbe Grada    Virovitice za razdoblje 
01.01. - godine do 31. 12. 2013. godine 

     - mišljenje, dostavlja se 
 
 
     Gradonačelnik Grada Virovitice na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj dana 16. 
lipnja 2014. godine, razmatrao je  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne Vatrogasne 
postrojbe Virovitice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2013. godine,  te daje slijedeće mišljenje: 
 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Vatrogasne postrojbe 
Virovitice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2013. godine. Ističe se da je Vatrogasna postrojba i 
tijekom 20132. godine izvršavala svoju djelatnost, te sudjelovala u svim akcijama vezanim za 
pružanje pomoći u izvršavanju zadataka prilikom elementarnih nepogoda te pružanja pomoći 
građanima i javnim osobama po potrebi. S obzirom na opremljenost, obučenost i spremnost 
na vatrogasne intervencije kako požarne tako i tehničke, Javna vatrogasna postrojba Grada 
Virovitice nositelj je svih većih i složenijih vatrogasnih intervencija na području naše 
županije, uvijek spremna da pravovremeno i učinkovito odgovori na sve izazove koji se pred 
njih stavljaju u određenim situacijama. S obzirom da su smanjeni prihodi iz Državnog 
proračuna, Javna vatrogasna postrojba obavljajući svoju djelatnost, ne samo na području 
Grada Virovitice, uspjela je pozitivno završiti poslovnu godinu vodeći brigu o svrsishodnoj 
raspodjeli sredstava.Pohvaljuje se djelatnost Javne vatrogasne postrojbe na provedenim 
edukacijama izvođenjem taktičkih zadataka, predavanjima kao prisusvovanjima seminarima 
što je i pokazatelj njihovog uspješnog rada i djelovanja. 
 
 
 
         Gradonačelnik 
                Ivica Kirin, dipl.ing., v.r. 
 








































