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Na temelju članka 33., 454. i 456. Zakona
o trgovačkim društvima („Narodne novine“
11/93., 34/99., 121/99. i 118/03), i članka 26.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice br. 1/06.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 19. sjednici održanoj dana
14. lipnja 2007. 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. i 10/06.) u
članku 4. dodaju se nove alineje koje glase:
* 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.
Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
Zvonko Kožnjak da u ime Grada Virovitice
potpiše Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. za Zakonom o komunalnom
gospodarstvu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 363-01/07-01/39
Ur.broj: 2189/01-07-01-06-2
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., 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 26.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 1/06.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 19. sjednici održanoj dana
14. lipnja 2007. godine, donosi

IZJAVU
o dopuni Izjave 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. i 10/06.) u
članku 4. dodaju se nove alineje koje glase:
* 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.

14. lipnja 2007.
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Članak 2.

Ova Izjava stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 363-01/07-01/39
Ur.broj: 2189/01-07/1-07-3
Virovitica, 14. lipnja 2007.
		
		

Gradonačelnik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 1/06), Gradsko vijeće grada Virovitice na 19.
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2007. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
O prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Flore VTC d.o.o. za 2006. godinu
I

Na temelju članka 26. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 1/06), Gradsko vijeće grada Virovitice na 19.
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2007. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
O prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Grada Virovitice za
2006.g.
I

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja Grada
Virovitice za 2006.g.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Flore VTC
d.o.o. za 2006. godinu.
II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 021-01/07-01/16
URBROJ: 2189/01-06-07-4
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl. iur., v.r.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 041-01/07-01/01
URBROJ: 2189/01-06-07-6
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl. iur., v.r.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2006.
godini
I

Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2006. godini.
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II

Ovaj Zaključak objavit će se u ˝Službenom
vjesniku˝ Grada Virovitice.
KLASA: 363-01/07-01/18
URBROJ: 2189/01-06-07-2
Virovitica, 29. ožujka 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06),
Gradsko vijeće grada Virovitice na 19. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O prihvaćanju Izvješća o financijskoj
učinkovitosti poslovanja Virkoma
d.o.o. Virovitica za 2006.g.
I

Prihvaća se Izvješće o financijskoj
učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o.
Virovitica za 2006.g.
II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 400-01/07-01/09
URBROJ: 2189/01-06-07-3
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 1/06), Gradsko vijeće grada Virovitice na 19.
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2007. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
O prihvaćanju Izvješća o radu
Javne ustanove vatrogasne postrojbe
Virovitice za razdoblje od 01.01.2006.
godine do 31.12.2006. godine
I

Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove
vatrogasne postrojbe Virovitice za razdoblje od
01.01.2006. godine do 31.12.2006. godine.
II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 214-01/07-01/05
URBROJ: 2189/01-06-07-3
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 19. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o
nezaposlenosti i zapošljavanju na
području Grada Virovitice
I

Prihvaća se Informacije o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području Grada Virovitice u
2006. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Područna služba Virovitica.

14. lipnja 2007.
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II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 947-01/07-01/02
Ur.broj: 2189/01-07-06-4
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06),
Gradsko vijeće grada Virovitice na 19. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Turističke zajednice grada Virovitice
za 2006. godinu s financijskim
izvješćem
I

Prihvaća se Izvješće o radu Turističke
zajednice grada Virovitice za 2006. godinu s
financijskim izvješćem.
II

Na temelju članka 26. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06),
Gradsko vijeće grada Virovitice na 19. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju
Zajednice športskih udruga grada
Virovitice za 2006. godinu
I

Prihvaća se Izvješće o djelovanju Zajednice
športskih udruga grada Virovitice za 2006.
godinu.
II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 620-01/07-01/02
URBROJ: 2189/01-06-07-3
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl. iur., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 612-01/07-01/02
URBROJ: 2189/01-06-07-3
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskog
odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97. i članka 26.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 1/06.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 19. sjednici održanoj dana
14. lipnja 2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Dječjeg
vrtića „Cvrčak“ Virovitica
I

Za ravnatelja Dječjeg vrtića „Cvrčak“
Virovitica imenuje se Anka Tomac, dipl.
pedagog.
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II

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 080-03/07-01/01
Ur.broj: 2189/01-06-07-2
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 15. Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 2/99.) i članka 26. Statuta
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 1/06.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 19. sjednici održanoj dana 14.
lipnja 2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za dodjelu
javnih priznanja
I

Na temelju članka 26. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 1/06.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 19. sjednici
održanoj dana 14. lipnja 2007. g. donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Ivane
Brlić-Mažuranić Virovitica
I

Jasna Čupen razrješava se dužnosti člana
Školskog odbora Osnovne škole Ivane BrlićMažuranić Virovitica.
II

Marijana Špoljarić imenuje se za člana
Školskog odbora Osnovne škole Ivane BrlićMažuranić Virovitica.
III

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Grada Virovitice.
Klasa: 602-01/07-01/07
Ur.broj: 2189/01-06-06-2
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja iz reda
vijećnika Gradskog vijeća izabiru se:
1. Sandra Moslavac, za člana
2. Marko Teskera, za člana.
II

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 021-01/07-01/28
Ur.broj: 2189/01-06-07-1
Virovitica, 14. lipnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
VIROVITICE
Predsjednica
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

Na temelju članaka 3. i 4. Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja prostornih
planova (Narodne novine broj 101/98) i članka
37. Statuta Grada Virovitice (“Službeni vjesnik
Grada Virovitice” br. 01/06), Gradsko

14. lipnja 2007.
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poglavarstvo Grada Virovitice na 63. sjednici
održanoj 5. lipnja 2007. donosi

ODLUKU
o Prijedlogu Urbanističkog plana
uređenja “Jug 1” za javnu raspravu
I

Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana
uređenja “Jug 1” za javnu raspravu.
Prijedlog UPU-a “Jug 1” za javnu raspravu
izradio je izrađivač plana VTC-Projekt d.o.o. iz
Virovitice.
II

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
sastoji se od:
TEKSTUALNOG DIJELA sa slijedećim
sadržajem:
I OBRAZLOŽENJE
1. Polazišta
2. Ciljevi prostornog uređenja
3. Plan prostornog uređenja
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
III ZAVRŠNE ODREDBE
i GRAFIČKOG DIJELA sa slijedećim
kartografskim prikazima:
1.

Korištenje i namjena površina

1 : 2000

2.

Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža

1 : 2000

2.1.

Plan prometa

1 : 2000

2.2.

Plan vodoopskrbe

1 : 2000

2.3.

Plan odvodnje

1 : 2000

2.4.

Plan plinske mreže

1 : 2000

2.5.

Plan elektro i telekomunikacijske
mreže

1 : 2000

3.

Uvjeti korištenja, uređenja, i zaštite
površina

1 : 2000

4.

Načini i uvjeti gradnje

1 : 2000

III

Ovlašćuje se Upravni odjel za prostorno
uređenje i komunalne djelatnosti da provede
javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja “Jug 1” sukladno Uredbi o

javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih
planova.
Tekst objave Javne rasprave o Prijedlog
Urbanističkog plana uređenja “Jug 1” sastavni
je dio ove Odluke.
IV

Ova Odluka objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Virovitice”.
KLASA: 350-02/06-01/02
URBROJ: 2189/01-05-07-10
Virovitica, 5. lipnja 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
VIROVITICE
Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
na 25. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2007. g.
utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o usklađenju
JKP FLORA VTC s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu.
Pročišćeni tekst Odluke o usklađenju JKP
FLORA VTC 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.), te dopune
Odluke od 12. svibnja 1998. g., (“Službeni
vjesnik” Grada Virovitice br. 2/98.), dopune
Odluke od 26. travnja 2000.g. (“Službeni
vjesnik” Grada Virovitice br. 3/00.), dopune
Odluke od 27. veljače 2001. g. (“Službeni vjesnik”
Grada Virovitice br. 2/01.), Odluku o dopunama
Odluke 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”
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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.) i Odluku o dopuni
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 14.
lipnja 2007.g, kojima je naznačeno vrijeme
njihova stupanja na snagu.
Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja
Grada Virovitice
Željka Grahovac, dipl.iur., v.r.

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
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
*			
* 			
		
* 			
* 			
		
* 			
* 			
		
* 			
* 			
* 			
		
		
		

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
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

14. lipnja 2007.
* 			
* 			
* 			
*			
*			
*			
*			
		
* 			
* 			
* 			
* 			
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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

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: Četirimilijunašestošezdesetpet
tisućatristotine kuna).
Iznos iz prethodnog stavka odgovara
protuvrijednosti od 1.263.200 DEM (slovima:
Jedanmilijundvjestošezdesettritisućedvjesto
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.

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 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
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
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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 osnivač posebnom odlukom.
Uprava društva
Članak 13.

Zastupanje i poslovanje Društva vodi Uprava
Društva.
Uprava Društva se sastoji od jednog direktora
kojeg, uz prethodnu suglasnost osnivača imenuje
i razrješava Skupština Društva.
Uprava Društva zastupa Društvo samostalno
i bez ograničenja.
Visinu nagrade za rad Uprave određuje
osnivač.
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
Zvonko Kožnjak, da u ime Grada Virovitice
potpiše Izjavu o izmjeni Izjave o usklađenju
JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu.

Članak 18.

Na pitanja koje nisu regulirana ovom
Odlukom, primijeniti će se na odgovarajući
način odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
Klasa:363-01/07-01/39
Ur.broj:2189/01-06-07-4
U Virovitici, 14. lipnja 2007.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
na 25. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2007. 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.(“Službeni
vjesnik” Grada Virovitice br. 8/95.), te dopune
Izjave od 12. svibnja 1998. g., (“Službeni
vjesnik” Grada Virovitice br. 2/98.), dopune
Izjave od 26. travnja 2000.g. (“Službeni vjesnik”
Grada Virovitice br. 3/00.), dopune Izjave od
27. veljače 2001. g. (“Službeni vjesnik” Grada
Virovitice br. 2/01.), Izjavu o dopunama Izjave
od 08. lipnja 2004.g. (“Službeni vjesnik” Grada
Virovitice br. 3/04.), Izjavu o izmjenama i
dopunama Izjave o usklađenju JKP FLORA
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 18. listopada 2004. g. (“Službeni vjesnik”
Grada Virovitice br. 6/04.), Izjavu o izmjeni
Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 30.
lipnja 2005. godine, Izjavu o usklađenju JKP

14. lipnja 2007.
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Flora VTC d.o.o. s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 26. rujna 2006. godine i Izjavu
o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
od 14. lipnja 2007. godine u kojima je naznačeno
vrijeme njihova stupanja na snagu.
Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja
Grada Virovitice
Željka Grahovac, dipl.iur. , v.r.

IZJAVA
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.

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

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
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
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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

Članak 5.

Članak 7.

Temeljni ulog osnivača predstavlja visinu
njegova poslovnog udjela u Društvu.
Osnivač

slobodno

raspolaže

svojim

poslovnim udjelom u Društvu.
Članak 8.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka,
Društvo može obavljati i druge djelatnosti, ako
služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti

Društvo je dužno voditi knjigu poslovnih
udjela u Društvu u koju se unosi tvrtka, sjedište,
podaci o upisu u trgovački registar, iznos

i ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno

temeljnog uloga, kao i ostali podaci utvrđeni

obavljanju uz određenu djelatnost.

Zakonom.
Za uredno, blagovremeno i točno vođenje
knjige udjela odgovorna je Uprava Društva.

TEMELJNI KAPITAL

STATUS DRUŠTVA

Članak 6.

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 4.665.300,00
kuna (slovima: Četirimilijunašestošezdesetpet
tisućatristotine kuna).

Društvo ima status društva s ograničenom
odgovornošću.
Društvo odgovara za svoje obveze imovinom
Društva.

Iznos

iz

prethodnog

stavka

odgovara

protuvrijednosti od 1.263.200 DEM (slovima:
Jedanmilijundvjestošezdesettritisućedvjesto

Osnivač ne odgovara za obveze Društva.
NAČIN I UVJETI RASPODJELE DOBITI
Članak 10.

njemačkih maraka), obračunato po srednjem
tečaju NBH na dan podnošenja prijave u
trgovački registar.

Osnivač i jedini vlasnik poslovnog udjela
utvrđuje rezultate poslovanja i donosi odluku o
upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka.

Specifikacija imovine, koja čini vrijednost

Uprava Društva odgovorna je da osnivač

temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka,

bude pravovremeno na odgovarajući način

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.

obaviješten o poslovanju Društva.
Osnivač ima pravo na dobit razmjerno
temeljem kapitalu koji posjeduje, sve dok
Društvo postoji.
ORGANI DRUŠTVA

14. lipnja 2007.
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Članak 11.

Organi Društva jesu:
- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava
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 osnivač posebnom odlukom.
Uprava društva
Članak 13.

Zastupanje i poslovanje Društva vodi Uprava
Društva.
Uprava Društva se sastoji od jednog direktora
kojeg, uz prethodnu suglasnost osnivača imenuje
i razrješava Skupština Društva.
Uprava Društva zastupa Društvo samostalno
i bez ograničenja.
Visinu nagrade za rad Uprave određuje
osnivač.
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.

Na pitanja koje nisu regulirana ovom Izjavom,
primijeniti će se na odgovarajući način odredbe
Zakona o trgovačkim društvima.
Klasa:363-01/07-01/39
Ur.broj:2189/01-06-07-5
U Virovitici, 14. lipnja 2007.
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