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Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj
skrbi (Narodne novine 33/12) i članka 38. točke 2.
Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada
Virovitice), Gradsko vijeće Grada Virovitice, na 17.
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2012.g., donijelo je
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne
skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika
Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (NN
33/12), (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava Grad
Virovitica te uvjeti i način njihova ostvarivanja,
korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje
tih prava.
II. KORISNICI
Članak 2.
Korisnici socijalne skrbi određeni su Zakonom i
ovom Odlukom.
Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi Grada Virovitice ostvaruju
državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u
Gradu Virovitici.
Članak 4.
Nezaposlena radno sposobna osoba može
ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena ovom
odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne
službe za zapošljavanje najmanje 3 mjeseca prije
podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.
Prava socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka
korisnik gubi ako ne ispunjava uvjete propisane
Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i
pravima za vrijeme nezaposlenosti, odnosno odbila
je zaposlenje, stručno usavršavanje, prekvalifikaciju,
nastavak školovanja i sl. sukladno podacima
nadležne službe za zapošljavanje.
III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Prava socijalne skrbi su:
1. NOVČANE POMOĆI

-

pomoć za podmirenje troškova stanovanja
pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
jednokratna novčana pomoć
jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta

2.
-

POMOĆI U NARAVI
pomoć u poklon-bonovima
pomoć u obiteljskim paketima
prehrana u pučkoj kuhinji
sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola
pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

3. POMOĆI U OBLIKU SMJEŠTAJA
- pomoć u plaćanju stanarine
- privremeni smještaj
4. DRUGI OBLICI POMOĆI
- ostale pomoći.
Članak 6.
Sredstva pomoći socijalne skrbi iz članka 5. ove
Odluke osiguravaju se u proračunu Grada Virovitice.
Visina
pomoći
ovisi
o
proračunskim
mogućnostima.
Članak 7.
Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne
mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Korisnik može istodobno ostvariti više
pojedinačnih prava socijalne skrbi iz ove Odluke,
ako njihovo ostvarivanje ne proturječi svrsi za
koju je namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije
drugačije određeno.
1.

NOVČANE POMOĆI

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA
STANOVANJA
Članak 8.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrit
će se samcu ili obitelji koji, osim što ispunjava uvjete
propisane Zakonom i podzakonskim aktima, stanuje
i to:
- samac u garsonijeri ili jednosobnom stanu
površine do 35 m� ²
- dvočlana
obitelj
u
jednosobnom
ili
jednoipolsobnom stanu površine do 45 m²
- tročlana obitelj u jednoipolsobnom ili dvosobnom
stanu površine do 55 m²
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- četveročlana obitelj u dvosobnom ili trosobnom
stanu površine do 65 m²
s mogućim odstupanjima do +-10 m²
Ako obitelj ima više od četiri člana, na svakoga
člana obitelji dodaje se 10 m² površine stana.
Članak 9.
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili
članovi obitelji kućanstva pod uvjetom da plaćanje
troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u
vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne
služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba,
poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na
pomoć za stanovanje.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su
troškovi pričuve, komunalne naknade, električne
energije, plina i drugih energenata, grijanja, vode,
odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima.
Pravo na pomoć za stanovanje odobriti će se
samcu ili obitelji kojima, uz uvjet iz članka 8. ove
Odluke, ukupni mjesečni prihod ne prelazi iznositi
potreban za uzdržavanje samca ili članova obitelji
iz članka 33. Zakona o socijalnoj skrbi.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u
vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne
služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba,
poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na
pomoć za stanovanje.
Članak 10.
Korisniku koji ovom Odlukom ostvaruje pravo
iz članka 9. godišnje se maksimalno može odobriti
iznos do:
- 700,00 kuna za samca
- 900,00 kuna za dvočlanu obitelj
- 1.200,00 kuna za tročlanu obitelj
- 1.500,00 kuna za četveročlanu obitelj
Za svakog narednog člana cenzus se povećava za
300 kuna.
Članak 11.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, prema ovoj odluci,
pokreće se podnošenjem zahtjeva odjelu nadležnom
za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odjel)
koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi
rješenje.
Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, Odjelu
dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava

(uvjerenje o prebivalištu, dokaz o stambenom statusu,
dokaz o ukupnom prihodu članova domaćinstva,
odnosno po potrebi i druge dokaze).
Ako je zahtjev podnesen do 15. u mjesecu,
korisnik ostvaruje pravo na pomoć iz članka 19. ove
Odluke za tekući mjesec, a ako je zahtjev podnesen
iza 15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog
dana sljedećeg mjeseca.
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA
OGRIJEVA
Članak 12.
Korisnicima prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja koji se griju na drva, jednom
se godišnje osigurava novčani iznos za podmirenje
troškova ogrjeva u visini 3 m3 drva, a koji određuje
predstavničko tijelo jedinice lokalne (područne)
samouprave.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za
podmirenje troškova ogrjeva, prema ovoj odluci,
pokreće se podnošenjem zahtjeva Odjelu koji
utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.
Podnositelj zahtjeva je dužan, uz zahtjev, Odjelu
dostaviti izjavu da se grije na drva.
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Članak 13.
Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili
materijalne pomoći samcu ili obitelji.
Pravo na ostvarivanje jednokratne pomoći
imaju podnositelji zahtjeva koji na području Grada
Virovitice imaju prebivalište najmanje dvije godine
i koji su se našli u položaju trenutačne materijalne
ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno
ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti
podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što
su školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji,
elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta
u kućanstvu, nabavku neophodne odjeće, obuće i
drugo.
U postupku priznavanja jednokratne novčane
pomoći korisnik je dužan pribaviti dokaze o
opravdanosti potrebe radi koje podnosi zahtjev.
Ukupan iznos jednokratne pomoći u jednoj
kalendarskoj godini ne može prelaziti iznos od
1.000 kuna za samca ili 2.000 kuna za obitelj, osim u
osobito opravdanim slučajevima o čemu zaključkom
odlučuje gradonačelnik na prijedlog nadležnog
upravnog odjela.
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Jednokratne novčane pomoći mogu se odobravati
do visine sredstava osiguranih socijalnim programom
za tekuću godinu.
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA
ROĐENJE DJETETA
Članak 14.
Jednokratna novčana pomoć pri rođenju djeteta
ostvaruju roditelji u iznosima kako slijedi:
- 1.000,00 kuna ako prosječni mjesečni prihod po
članu obitelji ne prelaze iznos od 2 osnovice iz
članka 32. Zakona o socijalnoj skrbi za samca
- 2.000,00 kuna ako prosječni mjesečni prihod po
članu obitelji na prelaze iznos od 1,5 osnovice iz
članka 32. Zakona o socijalnoj skrbi za samca
- 3.000,00 kuna ako prosječni mjesečni prihod po
članu obitelji je ispod iznosa 1 osnovice iz članka
32. Zakona o socijalnoj skrbi za samca
U izračun prosječnog mjesečnog prihoda ulaze
svi primitci, dohodci i sva materijalna sredstva
ostvarena po osnovi rada, mirovine, prihodi od
imovine, naknade i primitci po drugim propisima,
sredstva obveznika uzdržavanja i svi prihodi
ostvareni na drugi način.
Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć za
rođenje djeteta može se podnijeti najkasnije do 3
mjeseca starosti djeteta. Uz zamolbu kao dokazi za
ostvarivanje prava prilaže se:
- Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list (za
dijete),
- Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja,
- preslika osobne iskaznice oba roditelja,
- preslika kartice tekućeg računa roditelja
podnositelja zamolbe,
- izjava o članovima zajedničkog domaćinstva,
- prosjek plaće za protekla tri mjeseca za
zaposlenog roditelja,
- potvrda o primanjima za prethodnu godinu,
- rješenje o porodiljnoj naknadi,
- potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
osobe,
- Rješenje Zavoda za socijalnu skrb Virovitica,
- Rješenje o dječjem doplatku od oba roditelja,
- odrezak posljednje mirovine (ako je roditelj
djeteta umirovljenik),
2. POMOĆI U NARAVI

POMOĆ U POKLON BONOVIMA
Članak 15.
Pomoć u poklon bonovima ostvaruje se dodjelom
poklon bonova korisnicima koji ispunjavaju uvjete
iz čl. 18. ove Odluke, a koju na prijedlog Odjela
donosi Gradonačelnik sukladno čl. 28. ove Odluke
povodom blagdana.
POMOĆ U OBITELJSKIM PAKETIMA
Članak 16.
Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se
podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: prehrambene
namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne
higijene.
Članak 17.
Pomoć iz članka 13. ove Odluke ostvaruje obitelj
s troje i više maloljetne djece, ako su:
- korisnici pomoći za uzdržavanje i
- korisnici pomoći za stanovanje dok za to postoji
prijeka potreba.
Pomoć iz članka čl. 15. i čl. 16. ove odluke
ostvaruje i samohrani roditelj jednog ili više
maloljetne djece, ako je:
- korisnik pomoći za uzdržavanje i
- korisnik pomoći za stanovanje dok za to postoji
prijeka potreba.
Članak 18.
Korisnike pomoći iz čl. 15. i čl. 16. ove odluke
utvrđuje Odjel i to za:
- korisnike pomoći za uzdržavanje na temelju
prijedloga Centra za socijalnu skrb;
- korisnike jednokratne pomoći samostalno
PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI
Članak 19.
Prehrana u pučkoj kuhinji organizira se
svakodnevnom pripremom i podjelom obroka.
Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu
ostvariti:
- korisnici pomoći za uzdržavanja na temelju
prijedloga Centra za socijalnu skrb i
- korisnici pomoći na stanovanje dok za to postoji
prijeka potreba
- osobe čiji prosječni mjesečni prihod ne prelazi
600,00 kuna, a pomoć u prehrani ne mogu
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osigurati po drugom osnovu.
Članak 20.
Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji nemaju
korisnici iz članka 19. ove odluke koji nisu koristili
najmanje jednu trećinu prava na prehranu u pučkoj
kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako su bili
na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom
medicinskom dokumentacijom.
Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može se
ponovno ostvariti nakon proteka roka od tri mjeseca
od prestanka korištenja prava.
Članak 21.
Korisnici prava na prehranu u pučkoj kuhinji
ne mogu istodobno biti korisnici prava na pomoć u
obiteljskim paketima.
POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH
TROŠKOVA
Članak 22.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može
se odobriti korisniku za pokojnika koji je u trenutku
smrti imao prebivalište na području Grada Virovitice
i koji uslijed trenutnih okolnosti nije u mogućnosti
u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove ukopa
člana kućanstva odnosno obitelji pod uvjetom da
traženu pomoć ne može osigurati putem Centra za
socijalnu skrb ili drugih izvora.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba
ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina
ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće
vrijednosti, kao i ako je za
života sklopio neki od obveznopravnih ugovora
(ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o
dosmrtnom uzdržavanju).
Ako je pokojnik iza sebe ostavio pokretnu ili
nepokretnu imovinu i ima nasljednike, u postupku
nasljeđivanja Grad će tražiti povrat troškova ili
zabilježbu na imovini.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
utvrđuje se u iznosu najnižih osnovnih troškova
pogreba (lijes, pokrov, nadgrobni znak i grobno
mjesto), a plaća se pružateljima tih usluga.
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 23.
Potpora za sufinanciranje prijevoza učenika
srednjih škola osigurava se učenicima srednjih škola
koji u školu dolaze iz prigradskih naselja sa područja
Grada Virovitice a koriste redovne autobusne linije.
Potpora se osigurava svim učenicima srednjih
škola u visini koju odredi gradonačelnik svake
godine prije početka školske godine, a uplaćuje
se prijevozniku temeljem izvješća o mjesečnom
izvršenom prijevozu.
3. POMOĆI U OBLIKU SMJEŠTAJA
POMOĆ U PLAĆANJU STANARINE
Članak 24.
Pomoć u plaćanju stanarine može se odobriti
samcu ili obitelji koja s obzirom na materijalne
prilike, nedaće ili druge okolnosti nije u stanju
trenutno riješiti osnovnu potrebu stanovanja, a Grad
nema slobodnih stanova za dodjelu. Ova pomoć
odobrava se uz savjetovanje s Centrom za socijalnu
skrb.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanarine
može ostvariti samac ili obitelj koji u najmu ne
koriste stan koji je po obilježjima iznad obilježja za
zadovoljenje osnovnih stambenih potreba sukladno
članku 8. ove Odluke.
Pomoć za podmirenje troškova stanarine
odobrava se u iznosu do:
- 350,00 kuna za garsonijeru i jednosoban stan
- 450,00 kuna za dvosoban stan ili kuću do 50 m²
- 600,00 kuna za trosoban stan ili kuću preko 50
m²
Pomoć u plaćanju stanarine može se odobriti na
period od najduže 6 mjeseci.
Plaćanje stanarine vrši se po rješenju na račun
najmoprimca ili gotovinski.
PRIVREMENI SMJEŠTAJ
Članak 25.
Pravo na privremeni smještaj imaju osobe koje je
snašla neka životna nedaća (elementarna nepogoda:
požar, poplava, potres i sl.), a ne mogu smještaj
realizirati na drugi način.
Članak 26.
Privremeni smještaj obuhvaća: privremeni
boravak, prehranu, hitnu medicinsku pomoć, nabavu
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prijeko potrebne odjeće i obuće, troškove prijevoza u
mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj,
dom socijalne skrbi ili drugu ustanovu.
Članak 27.
Korisnike iz članka 25. ove odluke utvrđuje
Odjel na temelju zapisnika ovlaštenih tijela s
mjesta događaja i izjave korisnika o nemogućnosti
realizacije smještaja na drugi način, a može se
koristiti najviše 30 dana od dana smještaja na teret
Grada Virovitice.
V. DRUGI OBLICI POMOĆI
Članak 28.
Gradonačelnik može na prijedlog Odjela odobriti
i druge vrste pomoći: podmirenje troškova nabave
udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola iz
obitelji slabijeg imovinskog statusa, podmirenje
školarine za upis na fakultet, darove za djecu iz
obitelji slabijeg socijalnog statusa i drugo.
VI. POSTUPAK I NADZOR
Članak 29.
Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi
utvrđenih ovom odlukom pokreće se na zahtjev
stranke, ako odlukom nije drugačije utvrđeno.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje
prava socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava,
podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti Odjelu
dokaze i isprave propisane ovom odlukom.
Odjel će na oglasnim pločama gradske uprave i na
internetskoj stranici Grada istaknuti popis ili pregled
odgovarajućih dokaza, odnosno isprava, potrebnih
za ostvarivanje prava utvrđenih ovom odlukom.
Odlučujuće činjenice ili okolnosti o kojima ovisi
ostvarivanje pojedinačnih prava socijalne skrbi
mogu se ispitati očevidom kod podnositelja zahtjeva
odnosno korisnika ili na drugi način.
Članak 30.
Korisnik je dužan nadležnom uredu prijaviti
svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje
prava socijalne skrbi propisanih ovom odlukom, u
roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
U slučaju da su se promijenile okolnosti o kojima
ovisi ostvarivanje pojedinoga prava iz ove odluke,
donijet će se novo rješenje, ako ovom odlukom nije
drugačije određeno.

Članak 31.
Odjel je obvezan, u suradnji s drugim nadležnim
uredima, najmanje jednom godišnje, preispitati
postojanje uvjeta za korištenje pomoći iz članka 5.
ove odluke za sve korisnike.
Odjel odlučuje, i po službenoj dužnosti, o
prestanku prava na pomoći iz članka 5. ove
odluke, ako utvrdi da su prestali uvjeti za njihovo
ostvarivanje.
Članak 32.
Odjel vodi evidenciju korisnika prava socijalne
skrbi utvrđenih ovom Odlukom prema posebnoj
odluci.
VII. NAKNADA ŠTETE
Članak 33.
Korisnik koji je ostvario neko pravo socijalne
skrbi propisano ovom odlukom dužan je nadoknaditi
štetu, ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za
koje je on, odnosno njegov skrbnik, znao ili
morao znati da su neistiniti odnosno netočni, ili
na drugi protupravan način, ostvario pravo koje
mu ne pripada;
- ostvario pravo zbog toga što on, odnosno njegov
skrbnik, nije prijavio promjenu koja utječe na
gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno
njegov skrbnik, znao ili morao znati.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 34.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ 11/11).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 550-01/12-01/05
Ur.broj: 2189/01-04/1-12-3
Virovitica, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

15. lipnja 2012.
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Na temelju članka 8. st. 4. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(‘’Službeni vjesnik Grada Virovitice’’ br. 13/09. i
18/09.), Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog
građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.3/11.) i
članaka 30. Statuta Grada Virovitice (‘’Službeni
vjesnik’’ Grada Virovitice br. 5/09.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14.
lipnja 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
poduzetničkim zonama
I.
U Odluci o utvrđivanju cijena neizgrađenog
građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11.),
mijenja se točka II. tako da sada glasi:
„Procijenjena
vrijednost
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama po
m2 iznosi kako slijedi:
Poduzetnička zona II		
267,00 kn/m²
Poduzetnička zona III 		
267,00 kn/m²
Poduzetnička zona Antunovac 208,30 kn/m²
Poduzetničku zonu Sjever
206,00 kn/m²
Poduzetničku zonu Zapad I
206,00 kn/m²
Poduzetnička zona Zapad II
206,00 kn/m²“
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Grada Virovitice”.
Klasa: 944-01/12-01/12
Ur.broj: 2189/01-10/1-12-3
U Virovitici, 14. lipnja 2012. godine.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

.
Temeljem čl. 3. i čl. 6. 42. st. 2. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br.
125/11.), i čl. 30. Statuta Grada Virovitice (Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 5/09.) Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14.
lipnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora
I.
U Odluci o zakupu i kupoprodajni poslovnog
prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
18/09. 11/11. i 03/12.) u članku 57.a stavku 2. alineji
3. iza riječi „vlasniku“ dodaju se riječi „sukladno
posebnom propisu,“.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 372-01/12-01/09
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-6
Virovitica, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

.
Na temelju članka 290. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14. lipnja
2012. g., donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti Virovitičkopodravskoj županiji
na prijenos prava građenja
I.

Virovitičko-podravskoj
županiji
daje
se
prethodna suglasnost za prijenos prava građenja
na zemljištu čk.br. 1175/2 površine 5817 m² k.o.
Virovitica koja se sastoji od dijela zemljišta čk.br.
1175 površine 9 j i 1137 čhv upisane u zk.ul. br. 73
k.o. Virovitica na lokaciji u ulici Matije Gupca 78
na trgovačko društvo Terra Slavonicu d.o.o. čiji je
osnivač Virovitičko-podravska županija.
II.
Sva prava i obveze utvrđene Ugovorom između
Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije o
osnivanju prava građenja Klasa: 302-01/12-01/01,
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Ur.broj: 2189/01-10-1-12-5 od 26. ožujka 2012. g.
ostaju nepromijenjena i prenose se na trgovačko
društvo Terra Slavonicu d.o.o.
III.
Virovitičko-.podravska županija dužna je
dostaviti Gradu Virovitici Ugovor o prijenosu prava
građenja zaključenog sa trgovačkim društvom Terra
Slavonicom d.o.o.
Ukoliko se ugovorom iz stavka 1. ove točke
utvrde prava i obveze koji su nepovoljni za Grad
Viroviticu, ugovor će se smatrati ništavim.
IV.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.
Klasa: 302-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-10/1-12-10
Virovitica, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 5/09),
Gradsko vijeće Grada Virovitice, na 17. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2012. godine, donijelo je,
ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj
uporabi na zemljištu čk.br. 2233/9 dvorište
Marijana Derežića sa 101m² upisanom u zk.ul.
br. 12772 k.o. Virovitica
I.
Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na
zemljištu čk.br. 2233/9 dvorište Marijana Derežića
sa 101m² upisanog u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica

"Službenom vjesniku Grada Virovitice".
Klasa:940-01/12-01/12
Ur.broj:2189/01-10/2-12-5
U Virovitici, 14. lipnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09. i 150/11.) i članka 10. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 17. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sklapanju
Sporazuma o suradnji Grada Jajca i Grada
Virovitice
Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o sklapanju Sporazuma
o suradnji Grada Jajca i Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 06/04), umjesto „Grada
Jajca“ treba stajati „Općine Jajce“
Članak 2.
U članku 2. iza riječi „hrvatskom“ dodaje se riječ
„bosanskom“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 910-01/04-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/1-12-11
Virovitica, 14. lipnja 2012.

II.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj Grada Virovitice da izradi sve potrebne akte za
provedbu ove Odluke u zemljišnoj knjizi Zemljišno
knjižnog odjela, Općinskog suda u Virovitici, za k.o.
Viroviticu.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 17. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2012. g., donosi

15. lipnja 2012.
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ODLUKU
o odobravanju sklapanja Predugovora o
kupoprodaji nekretnina
u poslovnoj građevini - novoj interpolaciji
kompleksa Palače Pejačević
I.
Odobrava se sklapanje Predugovora o
kupoprodaji nekretnina u poslovnoj građevini - novoj
interpolaciji kompleksa Palače Pejačević između
Grada Virovitice i Gramatinvesta d.o.o. Zagreb.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.
Klasa: 940-01/12-01/13
Ur.broj: 2189/01-08/1-12-3
Virovitica, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

II.
Kupoprodajna cijena za nekretnine iz točke 1. će
iznositi:
- kupoprodajna cijena za poslovni prostor u
prizemlju građevine sa 32,23 m2 iznosit će
1.400,00 € po 1 m2, odnosno ukupno iznos od
45.122,00 € (slovima: četrdesetpettisućastodv
adesetdva eura), uvećano za iznos PDV-a, što
ukupno iznosi 56.402,50 € plativo u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan isplate,
- kupoprodajna cijena za poslovni prostor na I.
katu građevine sa 447,79 m2 iznosit će 990 €
po 1 m2 odnosno ukupno iznos od 443.312,10 €
(slovima: četiristočetrdesettritisućetristodvanae
st eura i deset centi), uvećano za iznos PDV-a,
što ukupno iznosi 554.140,12 € plativo u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan isplate.
Iznos kupoprodajne cijene iz stavka 1. ove
Odluke Grad Virovitica platit će na sljedeći način:
- polovicu kupoprodajnog iznosa u roku od 60
dana od dana potpisa Kupoprodajnog ugovora
- drugu polovicu iznosa u prvom polugodištu
2014. godine, uvećano za eskontnu kamatnu
stopu Hrvatske narodne banke.
III.
Sva prava i obveze utvrđena su Predugovorom o
kupoprodaji nekretnina iz točke I. ove Odluke koji je
prilog ovoj Odluci i njen je sastavni dio.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice za
potpisivanje Predugovora o kupoprodaji nekretnina
iz točke I. ove Odluke.

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

Na temelju članka 33., 454. i 456. Zakona o
trgovačkim društvima („Narodne novine“ 11/93.,
34/99., 121/99. i 118/03), i članka 30. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice
br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 17.
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2012. godine,
donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
Članak 1.
U Odluci o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04., 6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07. i
10/09.) u članku 4. stavku 1. dodaje se nove alineje:
-

pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
pružanje usluge smještaja
pripremanje hrane za potrošnju na drugom
mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom
hranom (catering).
Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
Ivica Kirin da u ime Grada Virovitice potpiše Izjavu
o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o.
za Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 363-01/12-01/25
Ur.broj: 2189/01-07/1-12-4
Virovitica, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN nr. 174/04., 79/07. i 38/09.), članka
15. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena
ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja (NN
br. 38/08.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 17. sjednici
održanoj 14. lipnja 2012. godine donosi

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

Na temelju članka 29. stavak 1 Zakona o zaštiti
i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04. 79/07,
38/09 i 127/10), članka 15. Pravilnika o metodologiji
za izradu Procjene ugroženosti i Planova zaštite i
spašavanja(„Narodne novine“ broj 38/08.) i članka
30. Statuta Grada Virovitice ("Službeni vjesnik"
Grada Virovitice br. 5/09. ), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14. lipnja
2012. godine, donosi

Odluku
o donošenju Plana civilne zaštite
Grada Virovitice
Članak 1.
Donosi se Plan civilne zaštite Grada Virovitice
Klasa: 210-01/12-01/06, Ur.broj: 2189/01-10/3-12-1.
Članak 2.

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada
Virovitice

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o usvajanju Plana civilne zaštite Grada
Virovitice („Službeni vjesnik“ br. 7/11.) i Plan civilne
zaštite Grada Virovitice Klasa:210-01/11-01/03,
Ur.broj:2189/01-10/3-11-3 od 29. lipnja 2012.
godine.

Članak 1.

Članak 3.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Grada
Virovitice izrađen od Zavoda za unapređenje
sigurnosti d.d. iz Osijeka, BROJ: ZOP-ZIS-4/12 od
15.5.2012. godine

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

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja
Grada Virovitice („Službeni vjesnik“ br.2/10.) i Plan
zaštite i spašavanja Grada Virovitice izrađen od
Zavoda za unapređenje sigurnosti d.d. iz Osijeka,
BROJ: ZOP-ZIS-3/11 od 8.2.2011.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u „Službenom vjesniku“ Grada Virovitice.
Klasa: 351-01/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-10/3-12-4
Virovitica, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

Klasa:210-01/12-01/06
Ur.broj:2189/01-10/3-12-4
U Virovitici, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ br. 52/12.), točke
VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2011. godini („Narodne novine“ br. 52/12)
i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.5/09.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14.
lipnja 2012. godine, donosi

15. lipnja 2012.
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ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za
2012. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila
i način financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2012. godinu na području
Grada Virovitice.
Članak 2.
Ukupna sredstva za decentralizirane funkcije
osnovnog školstva Grada Virovitice za 2012.
godinu sukladno Uredbi o načinu izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 52/12.)
utvrđena su u iznosu od 5.179.284,00 kn.
Ukupna sredstva iz st. 1. ovog članka raspoređena
su sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva za 2012. godinu kako slijedi:

2 - ostale materijalne i financijske rashode
osnovnih škola prema kriterijima broj učenika i
prosječne godišnje cijene po učeniku u iznosu od
553,09 kn što za 1.780 učenika OŠ V. Nazor i OŠ
I.B. Mažuranić iznosi 984.559,00 kn
- ostale materijalne i financijske rashode osnovnih
škola na način da se zadovolje potrebe Osnovne
škole Virovitica u iznosu od 187.600,00 kn
i Glazbene škole Jan Vlašimsky u iznosu od
148.000,00 kn. ili ukupno za ostale materijalne i
financijske rashode 1.320.159,00 kn (tablica 1).
Tablice 1 i 2 sastavni su dio ove Odluke.
Članak 4.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnog ulaganja u nefinancijsku imovinu
u iznosu od 789.744,00 kn i rashodi za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola za 2012. godinu utvrđeni u ukupnom
iznosu od 367.651,00 kn, raspoređuju se osnovnim
školama Planom rashoda.
Članak 5.

Iznos

Rashodi iz članka 4. ove Odluke realizirat će se u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

4.021.889,00 kn

Članak 6.

2. Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnog ulaganja u
nefinancijsku imovinu

789.744,00 kn

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“ .

3. Rashodi za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja

367.651,00 kn

Klasa: 602-02/12-01/05
Ur.broj: 2189/01-04/3-12-3
Virovitica, 14. lipnja 2012. godine

Namjena
1. Materijalni i financijski
rashodi

UKUPNO

5.179.284,00 kn

Sredstvima iz st. 2. ovog članka osiguravaju
se minimalni financijski standardi osnovnih škola
kojima je osnivač Grad Virovitica.
Članak 3.
Sredstva za materijalne i financijske rashode
osnovnih škola grada Virovitice navedena kao
"Materijalni i financijski rashodi" koristit će se za:
1. prijevoz učenika, rashode za energente i
zdravstvene preglede zaposlenika osnovnih
škola u ukupnom iznosu od 2.653.000,00 kn,
ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu
48.7300,00 kn, ili ukupno: 2.701.730,00 kn
(tablica 2.)

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.
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IZRAČUN BILANČNIH PRAVA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA PO
OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA VIROVITICE ZA 2011.GODINU
tablica 1

1
1.
2.
3.
4.

Naziv škole
2
OS «Ivane Brlić Mažuranić»
OS «Vladimir Nazor»
Centar za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica
Glazbena škola «Jan Vlašimsky»
Ukupno:

Broj
učenika
3
921
859

Prosječna god.
cijena po učeniku
4
553,09
553,09

Ostali materijalni
rashodi (3x4)
5
509.459,00
475.100,00

108

-

187.600,00

260
2.148

-

148.000,00
1.320.159,00

tablica 2

l
1.

2.

3.

4.

Ostali
Zdravstveni materijalni i
pregled
financijski
zaposlenika
izdaci
5
6

Ostali
nespomenuti
rashodi
poslovanja
7

Ukupno
8

Naziv
škole
2
OS Ivane
Brlić
Mažuranić

Troškovi
prijevoza
3

Energenti
4

700.000,00

520.000,00

25.000,00

509.459,00

16.500,00

1.770.959,00

OŠ
Vladimir
Nazor

450.000,00

347.200,00

29.400,00

475.100,00

6.600,00

1.308.300,00

Centar za
odgoj, obraz.
i rehabilitac.
Virovitica 450.000,00

60.800,00

9.600,00

187.600,00

8.630,00

716.630,00

56.000,00

5.000,00

148.000,00

17.000,00

226.000,00

1.600.000,00 984.000,00

69.000,00

1.320.159,00

48.730,00

4.021.889,00

Glazbena
škola Jan
Vlašimsky
Ukupno:

-

15. lipnja 2012.
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Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2012. godini (Narodne novine br.52/12.) te članka
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 5/09), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14. lipnja
2012. godine, donosi
P LA N
Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
za 2012. godinu

IV.
Postupke nabave koji su predmet ovog Plana
provodi Ured gradonačelnika Grada Virovitice.
V.
Ostatkom sredstava iz točke III. ovog Plana kao i
eventualnim viškom sredstava nastalim provedbom
postupaka javne nabave raspolagat će Gradonačelnik.
Navedena sredstva upotrijebit će se za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada
Virovitice.
VI.

I.
Ovim Planom se utvrđuju rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
Grada Virovitice za 2012. godinu, temeljem Odluke
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva za 2012. godinu (Narodne novine, br.
52/12).

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 602-02/12-01/05
Ur.broj: 2189/01-04/3-12-6
Virovitica, 14. lipnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

II.
Prema navedenoj Odluci ukupna bilancirana
sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad
Viroviticu iznose 789.744,00 kuna.
III.
U 2012. godini planiraju se sljedeći rashodi za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom
školstvu Grada Virovitice:

Redni
broj

Naziv ustanove/opis poslova

Decentralizirana
sredstva MZOS 2012.

Decentralizirana
sredstva MZOS
2013.

Ukupna vrijednost
radova

1.

OŠ Vladimir NazorIzgradnja PŠ Sveti Đurađ

402.744,00

400.000,00

802.744,00

2.

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić
PŠ Rezovac i PŠ Rez. KrčevineIzmjena stolarije i postavljanje
toplinske fasade

300.000,00

0,00

300.000,00

3.

Projektna dokumentacija PŠ

72.000,00

0,00

72.000,00

4.

Stručni nadzor

15.000,00

10.000,00

25.000,00

5.

Ukupno rashodi

789.744,00

410.000,00

1.199.744,00
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Na temelju točke V. Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnih škola u 2012. godini
("Narodne novine" br.52/12) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09), Gradsko vijeće
Grada
Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14. lipnja
2012. godini, donosi

2.

OŠ "Vladimir
Nazor"

42

700,00

29.400,00

3.

Centar
za odgoj,
obrazovanje i
rehabilitaciju
Virovitica

16

700,00

11.200,00

4.

Glazb.
škola "Jan
Vlašimsky"

21

700,00

14.700,00

Ukupno:

124

PLAN RASHODA
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja u osnovnim
školama u 2012. godini

Ukupna sredstva za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
u 2012. godini iznose: 367.651,00 kn i rasporedit će
se na:
1. tekuće održavanje
a) hitne intervencije
b) bojanje šk. prostora

124.000,00 kn
86.800,00 kn
37.200,00 kn

2. investicijsko održavanje 243.651,00 kn
Ukupno:			
367.651,00 kn
II.
Sredstva za tekuće održavanje u planiranom
iznosu od 124.000,00 kn rasporedit će se
školama:
- po kriteriju 700,00 kn po razrednom odjelu za
tekuće održavanje koje se odnosi na popravak
kvarova koji se ne mogu planirati, te održavanje
sredstava za rad i opremu radi osiguranja
pretpostavki za redovito funkcioniranje škola
(hitne intervencije).
- po kriteriju 300,00 kn po razrednom odjelu za
ličenje školskog prostora.
TEKUĆE ODRŽAVANJE
HITNE INTERVENCIJE

Red.
br.

Naziv škole

Broj
razrednih
odjela

Iznos kn

Ukupno
3x4

1

2

3

4

5

1.

OŠ "Ivane
Brlić
Mažuranić"

45

300,00

13.500,00

2.

OŠ "Vladimir
Nazor"

42

300,00

12.600,00

3.

Centar
za odgoj,
obrazovanje i
rehabilitaciju
Virovitica

16

300,00

4.800,00

4.

Glazbena
škola "Jan
Vlašimsky"

21

300,00

6.300,00

Ukupno:

124

37.200,00

Sredstva za hitne intervencije doznačavat će
se školama na temelju nastanka stvarnog izdatka
u okviru planiranog iznosa za 2012. godinu, dok
će sredstva za ličenje školskog prostora biti na
raspolaganju tijekom nenastavnih dana tekuće
školske godine.
III.
Sredstva za investicijsko održavanje u planiranom
iznosu od 243.651,00 kn utrošit će se za:

Red.
br.

Naziv škole

Broj
razrednih
odjela

Iznos
kn

Ukupno
3x4

1

2

3

4

5

45

700,00

31.500,00

OŠ "Ivane
Brlić
Mažuranić"

86.800,00

TEKUĆE ODRŽAVANJE
LIČENJE ŠKOLSKOG PROSTORA

I.

1.

15. lipnja 2012.
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Naziv škole

Namjena

Iznos

1.OŠ Vladimir Nazor PŠ
Podgorje

uređenje školskog
igrališta

193.651,00

2. Centar za odgoj,
obraz. i rehabilitaciju
Virovitica

materijal za
uređenje učionica

50.000,00

Ukupno:

243.651,00

15. lipnja 2012.
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IV

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za popis birača
I
Andreja Horvat Carevski razrješuje se dužnosti
člana Povjerenstva za popis birača.

Klasa: 602-02/12-01/05
Ur.broj: 2189/01-04/3-12-9
Virovitica, 14. lipnja 2012.

II

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Za člana Povjerenstva za popis birača imenuje se
Igor Hrgović.

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada
Virovitice
(„Službeni
vjesnik
Grada
Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14.
lipnja 2012. godine, donosi

III
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 021-01/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-1
Virovitica, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o gospodarstvu
Grada Virovitice za 2011. godinu
I
Prihvaća se Informacija o gospodarstvu
Grada Virovitice za 2011. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 302-01/12-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-4
Virovitica, 14. lipnja 2012.

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

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o
osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/07.)
i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 17. sjednici održanoj dana 14.
lipnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Gradskog savjeta mladih
Grada Virovitice
I

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.)
i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 17.
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2012. godine,
donosi

U Gradski savjet mladih Grada Virovitice
imenuju se:
1. Matija Rođak
2. Marija Rudec
3. Borna Đurđević
4. Milan Krmpotić
5. Valentina Brkić
6. Anja Žagar
7. Margareta Ptiček
8. Mihael Batur
9. Jelena Kolesarić.
II
Članovi

Gradskog

savjeta

mladih

Grada
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Virovitice biraju se na vrijeme od dvije godine.
III
Djelokrug te druga pitanja vezana uz rad Gradskog
savjeta mladih Grada Virovitice kao savjetodavnog
tijela Gradskog vijeća Grada Virovitice utvrđena su
Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“
br. 23/07.) i Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 12/07.).
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 021-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-9
Virovitica, 14. lipnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec.,v.r.

GRADONAČELNIK
Na temelju članka 19. Odluke o komunalnom
doprinosu („Službeni Vjesnik“ Grada Virovitice br.
3/11.) i članka 39. Statuta Grada Virovitice (Službeni
vjesnik Grada Virovitice br. 3/02., 2/05. i 5/09.),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 16. travnja
2012. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o potpunom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa za izgradnju Učeničkog
doma u Virovitica
Članak 1.
Virovitičko-podravska županija oslobađa se
od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju
građevine Učeničkog doma u Virovitica, Zbora
narodne garde 29, na zemljištu k.č.br. 2419/3 (gr.
broj:4553/34) i k.č.br.2419/60 (gr.broj:4553/84) k.o.
Virovitica-grad,
Članak 2.
Komunalni
doprinos
prema
projektnoj
dokumentaciji odnosno Glavnom projektu izrađenoj
od AGIP-a 94 d.o.o. Virovitica, oznaka projekta
ZOP:07-10 od rujna 2011.godine, iznosi 26.928,26
kuna.

Članak 3.
Za provedbu ove odluke zadužuje se Upravni
odjel za komunalne poslove i graditeljstvo te Služba
za financije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objaviti će se u "Službenom vjesniku" Grada
Virovitice
Klasa:363-05/12-01/05
Ur.broj:2189/01-03/2-12-3
Virovitica 16. travanj 2012.g.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara
(Narodne novine broj 92/10.) i točke 1., 2., 3.,
4., 33., 34., i 36. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2012. godini (Narodne novine
broj 43/12.) i članka 39. Statuta Grada Virovitice
(Službeni vjesnik grada Virovitice broj 5/09),
Gradonačelnik na 95. sjednici dana 16. travnja 2012.
godine donosi
PLAN
operativne provedbe
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012.
godini na području Grada Virovitice
i
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2013. godini (Narodne novine
broj 43/12.) na području grada Virovitice, potrebno
je poduzeti sljedeće aktivnosti:
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u
donesenom Planu zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za područje grada Virovitice.
Nositelj zadataka: Ured gradonačelnika Grada
Virovitice u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom
grada Virovitice i Javnom vatrogasnom
postrojbom grada Virovitice.
Rok: do 30. travnja 2012. godine

15. lipnja 2012.
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2. Organizirati sjednice Stožera zaštite i spašavanja
tematski vezano uz pripremu ljetne protupožarne
sezone u 2012. godini u cilju koordinacije
predstojećih aktivnosti u provedbi preventivnih
i operativnih mjera zaštite od požara. U tu svrhu,
na sjednicama Stožera potrebno je:
a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja
za ovogodišnju požarnu sezonu,
b) predložiti za usvajanje Plan operativne
provedbe Programa aktivnosti na tom području,
c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata
zaštite od požara na tom području,
d) usvojiti financijski plan osiguranih sredstava
za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje
požarne sezone.
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naseljima, sušarama i skladištima, silosima,
na žitnim tablama, te šumskim predjelima koji
graniče sa žitnim poljima sa odgovarajućom
opremom i sredstvima za početno gašenje
požara, te na zaštićenim prirodnim vrijednostima
(park oko dvorca) i prirodnim vrijednostima
predviđanim za zaštitu (obronci Bilogore, šuma
Jasenaš i Rezovačke Krčevine), a sve u svrhu
pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka
požara na žitnim poljima, sušarama, skladištima,
silosima te šumskim predjelima i drugim
površinama radi pravovremene dojave nadležnim
vatrogasnim institucijama.

Nositelj zadataka: Načelnik Stožera zaštite
i spašavanja i Ured gradonačelnika Grada
Virovitice,
Vatrogasna
zajednica
grada
Virovitice i Javnom vatrogasnom postrojbom
grada Virovitice

Nositelj zadataka: Tvrtke i druge pravne osobe
iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji
sa Javnom ustanovom vatrogasnom postrojbom
Virovitica, Vatrogasnom zajednica grada
Virovitice, Javnom vatrogasnom postrojbom
grada Virovitice, Stožerom zaštite i spašavanja i
Upravnim tijelima Grada Virovitice.

Rok: do 30. travnja 2012. godine

Rok: do 31. svibnja 2012. godine.

3. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera
čuvanja fizičkog osiguranja i drugih oblika
preventivne zaštite objekata i površina na
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara, a posebno na poljoprivrednim
i šumskim površinama za vrijeme ljetnog
razdoblja uključujući i zabranu nekontroliranog
pristupa i boravka na takvim površinama u
vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje
požara, te provedba Odluke o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina („Službeni vjesnik“
grada Virovitice broj 10/09.).
Nositelj zadataka: Tvrtke i druge pravne osobe
iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji
sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada
Virovitice, Vatrogasnom zajednicom grada
Virovitice, Stožerom zaštite i spašavanja i
Upravnim tijelima Grada Virovitice.
Rok: 30. travnja 2012. godine i dalje dok traje
povećana opasnost od požara
4. Prije početka i u toku trajanja žetvenih aktivnosti
ustrojiti motrilačko-dojavnu službu ophodnje,
vatrogasna dežurstva u gradu i prigradskim

5. Izraditi plan ustroja i način korištenja teške
građevinske mehanizacije za eventualne potrebe
hitne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih
putova radi zaustavljanja širenja šumskih i drugih
požara na otvorenim prostorima, te osiguranje
ljudskih potencijala za takve potrebe.
Nositelj zadataka: Stožer zaštite i spašavanja u
suradnji sa s Javnom ustanovom vatrogasnom
postrojbom Virovitica, Vatrogasnom zajednicom
grada Virovitice, Stožerom zaštite i spašavanja i
Upravnim tijelima Grada Virovitice.
Rok: do 15. svibnja 2012. godine.
6. Izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje
nedostataka na vozilima, opremi i tehnici,
prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički
utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom
prethodne požarne sezone.
Nositelj zadataka: Javna ustanova vatrogasna
postrojba Virovitica, Vatrogasna zajednica
Virovitica, Stožera zaštite i spašavanja i Upravna
tijela Grada Virovitice.
Rok: 30. travnja 2012. godine.
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II

IV

Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i

kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim

Zadužuje se Javna ustanova vatrogasna
postrojba Virovitica da u okviru svojih zakonskih
nadležnosti osigura punu pripravnost tehničkih i
ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti
za adekvatno djelovanje po ovom Planu, odnosno
posebno u ljetnom periodu u kojem postoji potrebna
opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu
s ovim Planom i operativnim planovima koje
dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva
izrade svoj operativni plan preventivne i operativne
protupožarne zaštite za razdoblje u kojem je
povećana opasnost od nastanka požara.

aktivnostima, te ih opremiti propisanim vatrogasnim

V

šumarstva da u skladu s točkom I. podtočkama 2.
i 4. ovog Plana, izrade svoje operativne planove
aktivnosti mjera protupožarne zaštite u ljetnom
razdoblju, te navedene operativne planove sa kartama
prilaznih putova do objekta i površina kojima prijeti
požarna opasnost, dostave u što kraćem roku Javnoj
ustanovu vatrogasnoj postrojbi Virovitica.
Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su
posebno voditi računa o tehničkoj ispravnosti

aparatima za početno gašenje požara.
III
Zadužuje

se

Vatrogasna

zajednica

Grada

Virovitice da se u okvirima svojih nadležnosti i
utvrđenih zadataka iz ovog Plana, maksimalno
angažira putem ljudstva i opreme Dobrovoljnih

Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području
grada Virovitice da aktivno surađuju sa Vatrogasnom
zajednicom Grada Virovitice u izvršavanju zadataka
po ovom Planu, a posebno po pitanju osiguranja
potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačkodojavnih službi.

vatrogasnih društva na području grada Virovitice u
adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka.
U tom pravcu Vatrogasna zajednica vršit će
koordinaciju pojedinih aktivnosti iz ovog Plana,
između

pojedinih

subjekata

i

pravovremeno

izvještavati Grad Viroviticu kao i nadležna tijela
Državne uprave o eventualnim poteškoćama u
provođenju Plana, kao i predlagati druge mjere i
postupke u pravcu njegovog provođenja.

VI
Sve aktivnosti navedene u ovom Planu, nositelji
zadataka trebaju provoditi uz što bližu međusobnu
suradnju i koordinaciju sa Stožerom zaštite i
spašavanja, Javnom ustanovom vatrogasnom
postrojbom Virovitica i Vatrogasnom zajednicom
grada Virovitice, gradonačelnikom i stručnim
službama grada Virovitice, te u hitnim potrebama za
postupanje nazovu broj Županijskog centra 112.
VII

Također, Vatrogasna zajednica grada Virovitice
dužna je odmah izvršiti sve pripreme u svezi s
izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u
okvirima svojih materijalnih i drugih mogućnosti
za osposobljavanje vatrogasne opreme DVD-a na
području Grada Virovitice, kao i osigurati dežurstva
za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti prema
ukazanoj potrebi.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom vjesniku“ grada
Virovitice.
Klasa:214-02/12-01/01
Ur.broj:2189/01-10/3-12-1
Virovitica, 16. travnja 2012.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

3/12

2

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta područje ˝Kraševog˝ naselja (ulica V.
Belobrka, Hrvatskih žrtava, I. Meštrovića,
A. Augustinčića) dio ulica T. Masaryka, F.
Rusana, dio Trga fra B. Gerbera i Ulica V.
Lisinskog

1

3.

3.300.000,00

4

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST (BEZ PDVA)

II.

otvoreni postupak

VRSTA POSTUPKA
JAVNE NABAVE I
SKLAPANJE UGOVORA
O USLUGAMA IZ
DODATKA II. B
5

ugovor o javnoj
nabavi

6

UGOVOR O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNI
SPORAZUM

I.

7

PLANIRANI POČETAK
POSTUPKA (I., II., III., ILI
IV. TROMJESJEČJE)

KLASA: 400-01/12-01/09
URBROJ: 2189/01-08-01/5-12-2
Virovitica, 16. travnja 2012.
Ivica Kirin, dipl.ing.

2 mjeseca

8

1

PLANIRANO TRAJANJE
UGOVORA O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNOG
SPORAZUMA

GRADONAČELNIK

Ova Izmjena Plana nabave za 2012. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice i na službenim Internet stranicama www.virovitica.hr.

3

PREDMET NABAVE

EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE

Red.
broj

U Planu nabave za 2012. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/12) u točki III. Broj 3. mijenja se i glasi

I.

IZMJENE PLANA
NABAVE ZA 2012. GODINU

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 5/09) i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) gradonačelnik Grada
Virovitice donosi

15. lipnja 2012.
SLUŽBENI VJESNIK br. 5
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Temeljem članka 39. Statuta Grada Virovitice
("Službeni vjesnik"Grada Virovitice br. 5/09.) i
članka 4. Odluke o davanju odobrenja za uporabu
naziva Grada Virovitice ("Službeni vjesnik"Grada
Virovitice br.1/05), Gradonačelnik Grada Virovitice
dana 3. svibnja 2012.g. donosi
ODLUKU
o odobrenju uporabe naziva i logotipa Grada
Virovitice obrtu “MOC” IZRADA SUVENIRA
I.
Odobrava se obrtu "MOC" IZRADA SUVENIRA
vl. Marka Moslavca, sa sjedištem u Virovitici, Trg
bana J. Jelačića 9, uporaba naziva i logotipa "123::"
Grada Virovitice na svojem suveniru "Škrinjica s
blagom" radi prezentiranja i promoviranja grada
Virovitice putem navedenog promo-proizvoda.
II.
Obrt "MOC" IZRADA SUVENIRA i njegovi
djelatnici dužni su prilikom izrade suvenira "Škrinjica
s blagom" rabiti riječ "Virovitica" i logotip Grada
Virovitice -"Virovitica 123::", u obliku i sadržaju
utvrđenom Priručnikom komunikacijskih standarda
Grada Virovitice, na način koji ne šteti ugledu i
dostojanstvu Grada Virovitice.
III.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljati će
Ured gradonačelnika Grada Virovitice.
IV.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom
vjesniku" Grada Virovitice.
Klasa:017-01/12-01/01
Ur.broj:2189/01-08-02/1-12-2
Virovitica, 3. svibnja 2012.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

15. lipnja 2012.

185.000,00

175.000,00

17/12
18/12

3.300.000,00

4

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST (BEZ PDVA)

16/12

3

EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE

otvoreni postupak

otvoreni postupak

otvoreni postupak

VRSTA POSTUPKA
JAVNE NABAVE I
SKLAPANJE UGOVORA
O USLUGAMA IZ
DODATKA II. B
5

II.
II.
II.

ugovor o javnoj
nabavi
ugovor o javnoj
nabavi

69.000,00

Stručni nadzor na Rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na
području Grada Virovitice

42.

2 mjeseca

2 mjeseca

2 godine

8

1

PLANIRANO TRAJANJE
UGOVORA O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNOG
SPORAZUMA

GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing.

II.
Ove Dopune Plana nabave za 2012. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice i na službenim Internet stranicama www.virovitica.hr.

69.000,00

3

Rekonstrukcija krovišta mjesnog doma u Rezovcu

2

1

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-A)

41.

PREDMET NABAVE

Red.
broj

7

PLANIRANI POČETAK
POSTUPKA (I., II., III., ILI
IV. TROMJESJEČJE)

okvirni sporazum

6

UGOVOR O JAVNOJ
NABAVI/OKVIRNI
SPORAZUM

U Planu nabave za 2012. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/12) u točki IV. dodaju se redni brojevi 41.i 42. koji glase:

KLASA: 400-01/12-01/09
URBROJ: 2189/01-08-01/5-12-3
Virovitica, 5. lipnja 2012.

18.

17.

16.

2

1

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola s
područja grada Virovitice
Uređenje pročelja i zamjena vanjske
stolarije na Područnoj školi Rezovac
Uređenje pročelja i zamjena vanjske
stolarije na Područnoj školi Rezovačke
Krčevine

PREDMET NABAVE

Red.
broj

I.
U Planu nabave za 2012. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/12) u točki III. dodaju se redni brojevi 16., 17. i 18. koji glase:

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 5/09) i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) gradonačelnik Grada
Virovitice donosi
DOPUNE PLANA
NABAVE ZA 2012. GODINU

15. lipnja 2012.
SLUŽBENI VJESNIK br. 5
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Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 29.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.) na
30. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2012. g. utvrdio
je pročišćeni tekst Odluke o usklađenju JKP FLORA
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Pročišćeni tekst Odluke o usklađenju JKP
FLORAVTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
obuhvaća Odluku o usklađenju JKP FLORA
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 19. prosinca 1995. g.("Službeni vjesnik"
Grada Virovitice br. 8/95.), Odluku o dopunama
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC s Zakonom
o komunalnom gospodarstvu od 12. svibnja 1998.
g., ("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 2/98.),
Odluku o dopunama Odluke o usklađenju JKP Flora
VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 26. travnja 2000.g. ("Službeni vjesnik" Grada
Virovitice br. 3/00.), Odluku o dopunama Odluke
o usklađenju JKP Flora VTC sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 27. veljače 2001.
g. ("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 2/01.),
Odluku o dopunama Odluke o usklađenju JKP Flora
VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 08. lipnja 2004.g. ("Službeni vjesnik" Grada
Virovitice br. 3/04.), Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom
o komunalnom gospodarstvu od 18. listopada 2004.
g. ("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 6/04.),
Odluku o izmjeni Odluke o usklađenju JKP FLORA
VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu od
30. lipnja 2005. godine („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice br.7/05.), Odluku o dopuni Odluke o
usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 10/06.), Odluku o dopuni
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/07.), Odluku o
dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 24. listopada 2007.g („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 14/07.), Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 30. lipnja
2009. godine („Službeni vjesnik Grada Virovitice
10/09) i Odluku o dopuni Odluke o usklađenju
JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 14. lipnja 2012.g. („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/12) u kojima je
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja
Grada Virovitice
Lahorka Weiss, dipl.oec.

ODLUKA
o usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu
- pročišćeni tekst OSNIVAČ
Članak 1.
Grad Virovitica (u daljnjem tekstu: osnivač)
odlučuje da se postojeće Javno komunalno poduzeće
FLORA VTC Virovitica organizira i nastavlja s
radom kao društvo s ograničenom odgovornošću (
u daljnjem tekstu: Društvo) radi ostvarenja dobiti
obavljanjem komunalne djelatnosti opisane u čl. 4.
i 5. ove Odluke.
TVRTKA I SJEDIŠTE
Članak 2.
Društvo će poslovati pod slijedećom tvrtkom:
FLORA VTC društvo s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Skraćena tvrtka: FLORA VTC d.o.o. Virovitica.
Članak 3.
Sjedište Društva je u Virovitici, Vukovarska ulica
k.br.5.
PREDMET POSLOVANJA DJELATNOSTI
Članak 4.
*
*
*
*
*
*
*
*
01.12.1
45.25

Održavanje čistoće
Odlaganje komunalnog otpada
Održavanje javnih površina
Tržnica na malo
Održavanje groblja i krematorija i
prijevoz pokojnika
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Upravljanje stočnim sajmom
Trgovina na malo pogrebnom opremom
Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i
rasada
Ostali građ. radovi (spec. izvođ. i
oprema)

15. lipnja 2012.
50.1
50.20
50.3
51.22
51.70
52.44.2
52.46
52.48.5
45.11
45.21
45.3
45.4
45.5
50.5
60.24
63.21.
*
*
*
*
*
37.1
37.2
51.57
*
*

*
*
*
*
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Trgovina motornim vozilima
Održavanja i popravak motornih vozila
Trg. dijelovima i priborom za motorna
vozila
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Ostala trgovina na veliko
Trgovina na malo ost. proizvodima za
kućanstvo
Trg. na malo željeznom robom, bojama,
staklom
Trgovina na malo cvijećem
Rušenje građ. objekata i zemljani radovi
Podizanje zgrada (visokograđ.) i
niskogradnja
Instalacijski radovi
Završni građevinski radovi
Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima
Prijevoz robe (tereta) cestom
Ostale prateće djelatnosti u kopnenom
prometu
Upravljanje i održavanje stambenih
zgrada
Otkup i trgovina na veliko otpadnim
uljima i mazivima
Javna rasvjeta
Higijenski
servis
prikupljanje
napuštenih i izgubljenih životinja
Smještaj napuštenih i izgubljenih
životinja
Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
Trgovina na veliko ostacima i otpadom
Upravljanje športskim i rekreacijskim
objektima
Skupljanje, skladištenje, obrađivanje,
odlaganje i prijevoz tehnološkog,
inertnog i opasnog otpada
Uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog
otpada
Obrada otpada kompostiranjem biljaka s
ciljem odvoza i nastajanja nus proizvoda
Proizvodnja komposta i plodnih supstrata
Proizvodnja
kemijskih
mineralnih
gnojiva i dušićnih spojeva

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Održavanje i upravljanje sajmišnim
prostorima
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija
svih vrsta, pranje prozora te čišćenje
dimnjaka, peći, peći za spaljivanje,
kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi
Zastupanje inozemnih tvrtki
Prekrcaj tereta i skladištenje
Promidžba (reklama i propaganda)
Skladištenje robe
Trgovina na veliko i malo rabljenom
robom
Čišćenje svih vrsta objekata
Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća,
sanitarne i slične djelatnosti
Međunarodni prijevoz robe
Gospodarenje opasnim otpadom
Ugradnja i održavanje rashladnih i klima
uređaja
Isključivanje rashladnih i klimatizacijskih
uređaja iz upotrebe
Uvoz, izvoz i provoz otpada
Zastupanje u prometu roba i usluga
Zastupanje u prometu roba i usluga u
vanjskotrgovinskom prometu
Obavljanje trgovačkog posredovanja na
domaćem i inozemnom tržištu
Poslovi međunarodnog otpremništva
Zastupanje stranih tvrtki
Naplata parkiranja, usluge na javnim
parkiralištima i javnim garažama
Prijenos, vuča i namještanje krivo
parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih
motornih vozila (olupina) i kamp
prikolica
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Istraživanje tržišta i ispit. javnog
mnijenja.
Pripremanje hrane i pružanje usluga
prehrane,
Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
Pružanje usluge smještaja
Pripremanje hrane za potrošnju na
drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u
prijevoznom sredstvu, na priredbama i
sl.) i opskrba tom hranom (catering).
Članak 5.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo
može obavljati i druge djelatnosti, ako služe
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obavljanju naprijed navedenih djelatnosti i ako se
one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljanju uz
određenu djelatnost.
TEMELJNI KAPITAL
Članak 6.
Temeljni kapital Društva iznosi 4.665.300,00
kuna (slovima:četirimilijunašestošezdesetpettisućat
ristotine kuna).
Iznos iz prethodnog stavka odgovara
protuvrijednosti od 1.263.200 DEM (slovima: jeda
nmilijundvjestošezdesettritisućedvjesto njemačkih
maraka), obračunato po srednjem tečaju NBH na
dan podnošenja prijave u trgovački registar.
Specifikacija imovine, koja čini vrijednost
temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka, dana je u
Izvješću o reviziji temeljnog kapitala, sastavljenom
od KOREKS d.o.o. za revizijske poslove, Virovitica,
od 15. rujna 1995. godine. Izvješće revizora sastavni
je dio Izjave o usklađenju od 19. prosinca 1995.
godine.

utvrđuje rezultate poslovanja i donosi odluku o
upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka.
Uprava Društva odgovorna je da osnivač bude
pravovremeno na odgovarajući način obaviješten o
poslovanju Društva.
Osnivač ima pravo na dobit razmjerno temeljem
kapitalu koji posjeduje, sve dok Društvo postoji.
ORGANI DRUŠTVA
Članak 11.
Organi Društva jesu:
- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava
Članak 11.a
Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću
FLORA VTC Virovitica čini jedan član i to
gradonačelnik Grada Virovitice.
Nadzorni odbor

Članak 7.
Temeljni ulog osnivača predstavlja visinu
njegova poslovnog udjela u Društvu.
Osnivač slobodno raspolaže svojim poslovnim
udjelom u Društvu.
Članak 8.
Društvo je dužno voditi knjigu poslovnih udjela
u Društvu u koju se unosi tvrtka, sjedište, podaci o
upisu u trgovački registar, iznos temeljnog uloga,
kao i ostali podaci utvrđeni Zakonom.
Za uredno, blagovremeno i točno vođenje knjige
udjela odgovorna je Uprava Društva.
STATUS DRUŠTVA
Članak 9.
Društvo ima status društva s ograničenom
odgovornošću.
Društvo odgovara za svoje obveze imovinom
Društva.
Osnivač ne odgovara za obveze Društva.
NAČIN I UVJETI RASPODJELE DOBITI
Članak 10.
Osnivač i jedini vlasnik poslovnog udjela

Članak 12.
Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova
Društva i obavlja druge zakonom određene poslove.
Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 4 godine, a
sastoji se od 5 članova od kojih četiri člana imenuje i
opoziva osnivač, a jedan član je predstavnik radnika
koji se imenuje sukladno zakonu o radu. Članovi
Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani.
Pri izboru člana Nadzornog odbora, osnivač mora
voditi računa o ograničenjima iz članka 436. Zakona
o trgovačkim društvima.
Nadzorni odbor može donositi odluke isključivo
većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.
Nagradu za rad članova Nadzornog odbora
utvrđuje Skupština društva posebnom odlukom.
Uprava društva
Članak 13.
Zastupanje i poslovanje Društva vodi Uprava
Društva.
Uprava Društva se sastoji od jednog direktora
kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva.
Uprava Društva zastupa Društvo samostalno i
bez ograničenja.
Visinu nagrade za rad Uprave određuje Skupština
društva.

15. lipnja 2012.
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TRAJANJE DRUŠTVA
Članak 14.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
Članak 15.
Društvo prestaje odlukom osnivača, te iz drugih
razloga predviđenih zakonom.
Članak 16.
Društvo će, sukladno zakonskim propisima,
donijeti i ostale akte potrebite za rad Društva.
Članak 17.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
Ivica Kirin, da u ime Grada Virovitice potpiše Izjavu
o izmjeni Izjave o usklađenju JKP FLORA-VTC sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

lipnja 2005. godine, Izjavu o usklađenju JKP Flora
VTC d.o.o. s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 26. rujna 2006. godine, Izjavu o dopuni Izjave
o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 14. lipnja 2007. godine
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/07.),
Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu od
24. listopada 2007. godine („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 14/07.), Izjavu o izmjeni i dopuni
Izjave o usklađenju JKP Flora VTC sa Zakonom
o komunalnom gospodarstvu od 30. lipnja 2009.
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/09.)
i Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 14. lipnja 2012.g. („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/12.) u godine u kojima je
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja
Grada Virovitice
Lahorka Weiss, dipl.oec.

Članak 18.
Na pitanja koje nisu regulirana ovom Odlukom,
primijeniti će se na odgovarajući način odredbe
Zakona o trgovačkim društvima.
Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 29.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.) na
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2012. g. utvrdio
je pročišćeni tekst Izjave o usklađenju JKP FLORA
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju JKP FLORA
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
obuhvaća Izjavu o usklađenju JKP FLORA VTC
s Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 19.
prosinca 1995. g, Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju
JKP FLORA VTC s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 12. svibnja 1998. g., Izjavu o dopuni
Izjave o usklađenju JKP Flora VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 26. travnja 2000.g.
Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 27. veljače 2001. g., Izjavu o dopunama
Izjave o usklađenju JKP Flora VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 08. lipnja 2004.g.,
Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o usklađenju
JKP FLORA VTC s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 18. listopada 2004. g., Izjavu o
izmjeni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o.
sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 30.

I Z JAVA
o usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu
- pročišćeni tekst OSNIVAČ
Članak 1.
Grad Virovitica (u daljnjem tekstu: osnivač)
odlučuje da se postojeće Javno komunalno poduzeće
FLORA VTC Virovitica organizira i nastavlja s
radom kao društvo s ograničenom odgovornošću
(u daljnjem tekstu: Društvo) radi ostvarenja dobiti
obavljanjem komunalne djelatnosti opisane u čl. 4. i
5. ove Izjave
TVRTKA I SJEDIŠTE
Članak 2.
Društvo će poslovati pod slijedećom tvrtkom:
FLORA VTC društvo s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Skraćena tvrtka: FLORA VTC d.o.o. Virovitica. 
Članak 3.
Sjedište Društva je u Virovitici, Vukovarska ulica
k.br. 5

Strana 26

SLUŽBENI VJESNIK br. 5

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI
Članak 4.
*
*
*
*
*
*
*
*
01.12.1
45.25
50.1
50.20
50.3
51.22
51.70
52.44.2
52.46
52.48.5
45.11
45.21
45.3
45.4
45.5
50.5
60.24
63.21.
*
*

Održavanje čistoće 
Odlaganje komunalnog otpada 
Održavanje javnih površina 
Tržnica na malo 
Održavanje groblja i krematorija i
prijevoz pokojnika 
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda 
Upravljanje stočnim sajmom 
Trgovina na malo pogrebnom opremom

Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i
rasada 
Ostali građ. radovi (spec. izvođ. i
oprema) 
Trgovina motornim vozilima 
Održavanja i popravak motornih vozila

Trg. dijelovima i priborom za motorna
vozila 
Trgovina na veliko cvijećem i
sadnicama 
Ostala trgovina na veliko 
Trgovina na malo ost. proizvodima za
kućanstvo 
Trg. na malo željeznom robom,
bojama, staklom 
Trgovina na malo cvijećem 
Rušenje građ. objekata i zemljani
radovi 
Podizanje zgrada (visokograđ.) i
niskogradnja 
Instalacijski radovi 
Završni građevinski radovi 
Iznajm. građ. strojeva i opr. s
rukovateljem 
Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima 
Prijevoz robe (tereta) cestom 
Ostale prateće djelatnosti u kopnenom
prometu 
Upravljanje i održavanje stambenih
zgrada 
Otkup i trgovina na veliko otpadnim
uljima i mazivima

*
*
*
37.1
37.2
51.57
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

15. lipnja 2012.
Javna rasvjeta 
Higijenski servis - prikupljanje
napuštenih i izgubljenih životinja
Smještaj napuštenih i izgubljenih
životinja 
Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

Reciklaža nemetalnih ostataka i
otpadaka 
Trgovina na veliko ostacima i otpadom

Upravljanje športskim i rekreacijskim
objektima 
Skupljanje, skladištenje, obrađivanje,
odlaganje i prijevoz tehnološkog,
inertnog i opasnog otpada 
Uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog
otpada 
Obrada otpada kompostiranjem biljaka
s ciljem odvoza i nastajanja nus
proizvoda 
Proizvodnja komposta i plodnih
supstrata 
Proizvodnja kemijskih mineralnih
gnojiva i dušićnih spojeva 
Održavanje i upravljanje sajmišnim
prostorima 
Dezinfekcija,
dezinsekcija
i
deratizacija 
Unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija
svih vrsta, pranje prozora te čišćenje
dimnjaka, peći, peći za spaljivanje,
kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi

Zastupanje inozemnih tvrtki 
Prekrcaj tereta i skladištenje 
Promidžba (reklama i propaganda) 
Skladištenje robe 
Trgovina na veliko i malo rabljenom
robom 
Čišćenje svih vrsta objekata 
Uklanjanje otpadnih voda, odvoz
smeća, sanitarne i slične djelatnosti
Međunarodni prijevoz robe 
Gospodarenje opasnim otpadom 
Ugradnja i održavanje rashladnih i
klima uređaja 
Isključivanje
rashladnih
i
klimatizacijskih uređaja iz upotrebe 

15. lipnja 2012.
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
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Uvoz, izvoz i provoz otpada 
Zastupanje u prometu roba i usluga 
Zastupanje u prometu roba i usluga u
vanjskotrgovinskom prometu 
Obavljanje trgovačkog posredovanja
na domaćem i inozemnom tržištu
Poslovi međunarodnog otpremništva 
Zastupanje stranih tvrtki 
Naplata parkiranja, usluge na javnim
parkiralištima i javnim garažamaPrijenos, vuča i namještanje krivo
parkiranih, znatno oštećenih i
napuštenih motornih vozila (olupina) i
kamp prikolica 
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina 
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Istraživanje tržišta i ispit. javnog
mnijenja 
Pripremanje hrane i pružanje usluga
prehrane 
Pripremanje i usluživanje pića i
napitaka 
Pružanje usluge smještaja 
Pripremanje hrane za potrošnju na
drugom mjestu sa ili bez usluživanja
(u prijevoznom
sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)

Iznos iz prethodnog stavka odgovara
protuvrijednosti od 1.263.200 DEM (slovima: Jeda
nmilijundvjestošezdesettritisućedvjesto njemačkih
maraka), obračunato po srednjem tečaju NBH na
dan podnošenja prijave u trgovački registar. 
Specifikacija imovine, koja čini vrijednost
temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka, dana je u
Izvješću o reviziji temeljnog kapitala, sastavljenom
od KOREKS d.o.o. za revizijske poslove, Virovitica,
od 15. rujna 1995. godine. Izvješće revizora sastavni
je dio Izjave o usklađenju od 19. prosinca 1995.
godine. 
Članak 7.
Temeljni ulog osnivača predstavlja visinu
njegova poslovnog udjela u Društvu. 
Osnivač slobodno raspolaže svojim poslovnim
udjelom u Društvu. 
Članak 8.
Društvo je dužno voditi knjigu poslovnih udjela
u Društvu u koju se unosi tvrtka, sjedište, podaci o
upisu u trgovački registar, iznos temeljnog uloga,
kao i ostali podaci utvrđeni Zakonom. 
Za uredno, blagovremeno i točno vođenje knjige
udjela odgovorna je Uprava Društva. 
STATUS DRUŠTVA
Članak 9.

Članak 5.
Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo
može obavljati i druge djelatnosti, ako služe
obavljanju naprijed navedenih djelatnosti i ako se
one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljanju uz
određenu djelatnost

TEMELJNI KAPITAL
Članak 6.
Temeljni kapital Društva iznosi 4.665.300,00
kuna (slovima:Četirimilijunašestošezdesetpettisućat
ristotine kuna). 

Društvo ima status društva s ograničenom
odgovornošću. 
Društvo odgovara za svoje obveze imovinom
Društva. 
Osnivač ne odgovara za obveze Društva. 
NAČIN I UVJETI RASPODJELE DOBITI
Članak 10.
Osnivač i jedini vlasnik poslovnog udjela
utvrđuje rezultate poslovanja i donosi odluku o
upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka. 

Uprava Društva odgovorna je da osnivač bude
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pravovremeno na odgovarajući način obaviješten
o poslovanju Društva. 
Osnivač ima pravo na dobit razmjerno temeljem
kapitalu koji posjeduje, sve dok Društvo postoji. 
ORGANI DRUŠTVA
Članak 11.
Organi Društva jesu: 
- Skupština 
- Nadzorni odbor 
- Uprava. 
Članak 11.a
Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću
FLORA VTC Virovitica čini jedan član i to
gradonačelnik Grada Virovitice. 
Nadzorni odbor
Članak 12.
Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova
Društva i obavlja druge zakonom određene poslove.

Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 4 godine, a
sastoji se od 5 članova od kojih četiri člana imenuje i
opoziva osnivač, a jedan član je predstavnik radnika
koji se imenuje sukladno zakonu o radu. Članovi
Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani. 
Pri izboru člana Nadzornog odbora, osnivač mora
voditi računa o ograničenjima iz članka 436. Zakona
o trgovačkim društvima. 
Nadzorni odbor može donositi odluke isključivo
većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. 
Nagradu za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje
Skupština društva posebnom odlukom. 

Uprava društva
Članak 13.
Zastupanje i poslovanje Društva vodi Uprava
Društva. 
Uprava Društva se sastoji od jednog direktora
kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva. 
Uprava Društva zastupa Društvo samostalno i bez
ograničenja. 
Visinu nagrade za rad Uprave određuje Skupština
društva. 
TRAJANJE DRUŠTVA
Članak 14.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 
Članak 15.
Društvo prestaje odlukom osnivača, te iz drugih
razloga predviđenih zakonom
Članak 16.
Društvo će, sukladno zakonskim propisima,
donijeti i ostale akte potrebite za rad Društva. 
Članak 17.
Ovaj je javnobilježnički akt pročitan i protumačen
Osnivaču
Pri sačinjenu akta izdan je otpravak za Osnivača,
te uz njegovu suglasnost i za Trgovački sud u
Bjelovaru
Osnivač potpisuje ovaj javnobilježnički akt, te
istovremeno izjavljuje da mu je akt bio pročitan
i protumačen, i da odgovara njegovoj pravoj i
ozbiljnoj volji
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