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SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

SLUŽBENI  VJESNIK
S a d r ž a j

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o izmjeni Odluke o postupku
izbora članova vijeća mjesnih odbora

2. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

3. Odluka o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora 

4. Odluka o rasporedu sredstava za
financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova Gradskog vijeća
Grada Virovitice u 2014. godini

5. Odluka o izmjenama Odluke o davanju
suglasnosti  trgovačkom društvu Plin
Vtc d.o.o. za zaduživanje  

6. Odluka o izmjenama Odluke o davanju
jamstva  za  zaduživanje  trgovačkog
društva Plin Vtc d.o.o. 

7. Odluka o izmjeni Ugovora o osnivanju
društva sa ograničenom odgovornošću
PLIN VTC

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje srpanj-prosinac 2013.g. 

9. Zaključak o primanju na znanje
Informacije do kojeg iznosa
Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće
odlučuje o stjecanju i otuđenju
nekretnina i pokretnina, te raspolaganju
ostalom imovinom u 2014. g

10.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
štetama na poljoprivrednim usjevima od
elementarnih nepogoda u 2013. godini

11.Zaključak o prihvaćanju Izvješća  o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za grad Viroviticu u 2013. godini 

12.Izvješće  o  izvršenju  plana gospo-
darenja otpadom za grad Viroviticu
2013. godini

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Flore Vtc d.o.o.

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u
2013. godini

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2013. godini

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška  sredstava
spomeničke rente za 2013. godinu

17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2013. godinu

18. Zaključak o prihvaćanju Informacije o
radu i izvršenim aktivnostima na
području Mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2013. godinu

19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provođenju higijeničarske službe na
području grada Virovitice i upravljanja
skloništem za životinje za 2013. godinu 

20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice u 2013.g.

21. Zaključak o odobravanju Programa rada
Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice za 2014. godinu

22. Zaključak o prihvaćanju Informacije o
provođenju Odluke o komunalnom redu
na području grada Virovitice u 2013.
godini 

23. Zaključak o prihvaćanju Informacije o
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi
koja se financiraju iz proračuna Grada
Virovitice za 2013. godinu 
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Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11. i 144/12. i 19/13.) i članka
30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 6/13.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 7. sjednici
održanoj dana 19. veljače 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o postupku izbora 

članova vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o izmjeni Odluke o postupku izbora
članova vijeća mjesnih odbora („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 16/13.) članak 4. stavak 1.
mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće donosi odluku o raspisivanju i
datumu održavanja izbora za sva vijeća mjesnih
odbora na području Grada Virovitice svake četvrte
godine.“

Članak 2.

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

Klasa:026-01/13-01/13 
Ur.broj:2189/01-07/1-14-4
Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 31. Zakona o  komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj:36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13 i 153/13) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice broj: 6/13) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice broj:3/11, 10/12 i 5/13)
članak 6. mijenja se i glasi:

„Visinu komunalnog doprinosa utvrđuje upravni
odjel Grada Virovitice nadležan za poslove
komunalnog gospodarstva. 

Upravni odjel nadležan za izdavanje građevinske
dozvole, po izdavanju svake građevinske dozvole
istu dostavlja upravnom odjelu nadležnom za
poslove komunalnog gospodarstva sa podacima
potrebnim za obračun iznosa komunalnog
doprinosa.“

Članak 2.

U članku 8. stavci 5 i 6 brišu se.
U članku 8. Tablica 2. briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Iznos komunalnog doprinosa obračunava

Upravni odjel Grada Virovitice nadležan za poslove
komunalnog gospodarstva temeljem dostavljene
građevinske dozvole i podneska sa podacima
potrebnim za obračun.“

24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju sigurnosti na području grada
Virovitice za 2013. godinu

GRADONAČELNIK

1. Odluka o visini mjesečne naknade
troškova članovima Vijeća srpske
nacionalne manjine

2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
društvene djelatnosti

OSTALO

1. Ispravak Programa ukupnog razvoja
Grada Virovitice 2014.-2020.

33 34

3433
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Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:
„Investitor je dužan, po izvršnosti građevinske

dozvole, platiti komunalni doprinos u roku 15 dana
od dana primitka rješenja o utvrđivanju komunalnog
doprinosa.“

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:
„Grad Virovitica može na zahtjev vlasnika

zemljišta ili druge zainteresirane osobe, u cilju
poboljšanja kvalitete življenja na pojednim
područjima Grada omogućiti izgradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture sklapanjem
ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture ili
ugovora o financiranju izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.

Odluku o pristupanju sklapanja ugovora iz stavka
1. ovog članka donosi gradonačelnik.“

Članak 6.

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

KLASA: 363-05/14-01/02
UR.BROJ:2189/01-03/2-14-2
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka  3. i 6. Zakona o zakupu u
kupoprodaji poslovnog prostora (¨Narodne
novine¨br. 125/11) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice - pročišćeni tekst (¨Službeni
vjesnik¨Grada Virovitice br. 6/13 – pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Virovitice, na 7. sjednici
održanoj dana 19. veljače 2014. donosi

O D L U K U
O ZAKUPU I KUPOPRODAJI

POSLOVNOG PROSTORA 

I.    OSNOVNE  ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se  zasnivanje i
prestanak zakupa, te međusobna prava i obveze

zakupodavca i zakupnika poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Virovitice, kao i poslovnih prostora
u društvenom vlasništvu na kojima pravo
raspolaganja ili korištenja ima Grad Virovitica, a
posebno: namjena odnosno djelatnost koja će se
obavljati u poslovnim prostorima, promjena  i
dopuna ugovorene djelatnosti, način utvrđivanja
početne visine zakupnine, uvjeti i postupak provedbe
javnog natječaja, te kriteriji i naknada za uložena
sredstva u uređenje poslovnih prostora.

(2) Poslovni prostori koji su još uvijek upisani u
zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na
kojem Grad Virovitica ima pravo raspolaganja ili
korištenja za koje se vode postupci temeljem Zakona
o naknadi  za imovinu  oduzetu za vrijeme
jugoslavenske komunističke vladavine, mogu se
davati u zakup do pravomoćnog okončanja tih
postupaka.

(3) Ovom Odlukom uređuje se kupoprodaja
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Virovitice
sadašnjem zakupniku. 

Članak 2.

(1) Poslovnim prostorom, u smislu odredbi
Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora,
smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija,
garaža i garažno mjesto.

Članak 3.

(1) Poslovnom zgradom smatra se zgrada
namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se
pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

(2) Poslovnom prostorijom smatraju se jedna ili
više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi
namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti koje, u
pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban
glavni ulaz.

(3) Garaža je prostor za smještaj vozila.
(4) Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u

garaži.

II. NADLEŽNA  TIJELA

Članak 4. 

U postupku davanja u zakup  i kupoprodaju
poslovnog prostora nadležna tijela su:

1. Gradsko vijeće Grada Virovitice,
2. Gradonačelnik Grada Virovitice,
3. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog 

prostora
4. Upravni odjel nadležan za zakup i kupoprodaju 

poslovnog prostora Grada Virovitice
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Članak 5. 

Gradsko vijeće Grada Virovitice, u postupku
kupoprodaje poslovnog prostora:

1. utvrđuje popis poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje, 

2. donosi odluku o kupoprodaji poslovnog
prostora.

Članak 6. 

(1) U gospodarenju poslovnim prostorima iz
članka 1. ove Odluke gradonačelnik Grada
Virovitice (nadalje: Gradonačelnik):
1. utvrđuje vrijednost elemenata za utvrđivanje

početne visine zakupnine,
2. donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja o

davanju u zakup poslovnog prostora,
3. donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg

ponuditelja za zakup poslovnog prostora ili
odluku o poništenju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora,

4. donosi odluku o davanju u zakup poslovnog
prostora sukladno čl.16.st.2. ove Odluke,

5. donosi odluku o produženju zakupa  poslovnog
prostora,

6. donosi odluku o promjeni i dopuni ugovorene
djelatnosti zakupnika,

7. odlučuje o stupanju u prava i obveze
dosadašnjeg zakupnika,

8. daje izričitu pisanu suglasnost zakupniku za
podzakup i preinake poslovnog prostora

9. donosi odluku o otkazu ugovora o zakupu
poslovnog prostora,

10. donosi planove  održavanja, gradnje, kupnje i
rekonstrukcije poslovnih prostora, 

11. predlaže Gradskom vijeću donošenje popisa
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje,

12. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona i
ove Odluke.

Članak 7. 

Gradsko vijeće Grada Virovitice i Gradonačelnik
Grada Virovitice odgovorni su  u pogledu svoje
nadležnosti u smislu ove Odluke,  sukladno Zakonu
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i
Statutu Grada Virovitice.

Članak 8. 

(1) Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog
prostora (nadalje: Povjerenstvo) je stručno radno

tijelo Grada Virovitice koje osniva i imenuje
Gradonačelnik na vrijeme od 4 godine, nakon kojeg
članovi mogu biti ponovno imenovani.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji
se od 6 članova koje čine predsjednik i dva člana i
njihovi zamjenici iz redova stručnih službenika
Grada Virovitice pravne, ekonomske i tehničke
struke, od kojih su najmanje po jedan službenici
upravnog odjela nadležnog za provođenje postupka
zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora i upravnog
odjela nadležnog za održavanje poslovnih prostora
Grada Virovitice.

(3) Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju
poslovnog prostora nadležno je i odgovorno za
provođenje postupka javnog natječaja  za davanje u
zakup poslovnog prostora u dijelu otvaranja ponuda.

Članak 9.

(1) Upravni odjel nadležan za zakup i
kupoprodaju poslovnog prostora, prema ustrojstvu
Grada Virovitice, je Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj Grada Virovitice (nadalje: nadležni Upravni
odjel).

(2) Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka obavlja
stručne, administrativne i tehničke poslove u
provođenju postupka davanja u zakup i kupoprodaje
poslovnog prostora i odgovoran je za pravilno i
potpuno provođenje postupaka iz članka 1. ove
Odluke.

(2) Pročelnik  i službenici Upravnog odjela iz
stavka 1. ovoga članka koji poduzimanju i izvršavaju
poslove iz stavka 2 . ove Odluke te službenici iz
ostalih upravnih tijela Grada Virovitice koji
sudjeluju u predmetnim postupcima temeljem ove
Odluke,  odgovorni su sukladno zakonu i
pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela
Grada Virovitice u okviru opisa svojeg radnog
mjesta.

ODREĐIVANJE  DJELATNOSTI

Članak 10.  

Poslovni prostori kojima gospodari Grad
Virovitica razvrstavaju se u tri zone, a sukladno
Odluci o komunalnim zonama Grada Virovitice.

Članak 11. 

(1) Dopuna ugovorene djelatnosti može se
odobriti  zakupniku pod sljedećim uvjetima:
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1. da zakupnik ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru obavlja već najmanje godinu dana,
2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine u dvostrukom iznosu početne visine zakupnine one

djelatnosti za koju traži dopunu djelatnosti. Izuzetno, ukoliko je sadašnja ugovorena zakupnina veća
od iznosa dobivenog primjenom ovog uvjeta, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.
(2) Odluku o dopuni ugovora o zakupu u dijelu ugovorene djelatnosti, kao i o povećanju zakupnine,

donosi Gradonačelnik vodeći računa o urednom izvršavanju ugovornih obveza od strane zakupnika, te o
interesima Grada Virovitice.

Članak 12. 

(1) Zakupnik može poslovne prostorije koristiti samo za obavljanje ugovorene djelatnosti.
(2) Svako korištenje poslovne prostorije za obavljanje djelatnosti koja nije ugovorena, razlogom je za

jednostrani raskid ugovora o zakupu od strane zakupodavca.

III.   ODREĐIVANJE POČETNE VISINE ZAKUPNINE

Članak  13. 

(1) Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor predstavlja umnožak korisne površine
poslovnog prostora, broja bodova i vrijednosti boda.

(2) Gradonačelnik Grada Virovitice može prilikom utvrđivanja visine mjesečne zakupnine koja će se
objaviti u javnom natječaju za dodjelu u zakup poslovnih prostora, odrediti mjesečnu zakupninu u višem
iznosu od početne mjesečne zakupnine iz stavka 1. ovog članka, vodeći računa o lokaciji, odnosno
tržišnom interesu za pojedini poslovni prostor.

Članak 14 . 

(1) Korisna površina poslovnog prostora je površina koja se dobije izmjerom: površina između
zidova prostorija uključujući ulazno-izlazni prostor, sanitarni čvor, površinu izloga, galerije, podruma,
terase, balkona, lođe, hodnika i stubišta između navedenih prostorija, te  površine pod ugrađenim
namještajem.

Članak 15. 
(1) Broj bodova određuje se prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u

njemu obavlja, prema sljedećoj tablici:

(2) Vrijednost jednog boda kao elementa za izračun početne visine zakupnine određuje
Gradonačelnik posebnom Odlukom.
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Članak  16.

Ustanove  kojima je osnivač Grad Virovitica,
Vijeća mjesnih odbora ne plaćaju mjesečnu
zakupninu za cjelokupni poslovni prostor koji im je
dat u zakup, a sukladno članku 21. stavku 2. ove
Odluke.

Članak  17. 

Početna visina zakupnine umanjuje se za 50%
ukoliko se cijeli poslovni prostor nalazi u dvorištu i
podrumu. 

Članak 18. 

Za poslovni prostor u kojem se moguća namjena
utvrđuje za više različitih djelatnosti početna
zakupnina se određuje za onu djelatnost za koju je
ovom Odlukom utvrđen veći broj bodova.

Članak 19. 

Ako se za  poslovni prostor, koji se daje u zakup,
natječaj raspisuje više puta uzastopno za istu
djelatnost, početna zakupnina se može odrediti i u
nižem iznosu i to:
- za drugi natječaj u visini 90% početne zakupnine
- za treći natječaj u visini  70% početne zakupnine
- za četvrti i svaki sljedeći natječaj u visini 50%

početne zakupnine.

Članak 20. 

Ako u ponovljenom natječaju iz članka 19. ove
Odluke,  prijavu podnese osoba koja je prethodno
odustala bez opravdanog razloga od najmanje dva
natječaja raspisana u svezi istoga prostora, a s
izravnom ili neizravnom namjerom smanjivanja
iznosa zakupnine, ista više neće moći biti natjecatelj,
niti se s njom neće moći sklopiti ugovor o zakupu
poslovnog prostora.

IV.   UVJETI  I  POSTUPAK  NATJEČAJA

Članak 21. 

(1) Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog

natječaja, i to provođenjem utvrđenog postupka
prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim
omotnicama.

(2) Iznimno od provođenja javnog natječaja,
ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez
javnog natječaja kad ga međusobno sklapaju
Republika Hrvatska i Grad Virovitica, te pravne
osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu
Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u
vlasništvu ili pretežnom vlasništvu jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, ako je to u
interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog
napretka njezinih građana.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka,
zakupodavac će bez raspisivanja javnog natječaja,
sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u
potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu
poslovnog prostora, najkasnije 60 dana prije isteka
roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen, ponuditi
sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno
vrijeme - ne dulje od (5) pet godina.

(4) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz
stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni
odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor o
zakupu sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja
u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni
natječaj za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup
poslovnog prostora u kojem je početni iznos
zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine
koji je ponuđen dosadašnjem zakupniku iz stavka 3.
ovog članka, ako će se u navedenom prostoru
nastaviti obavljanje iste djelatnosti/namjene.

Članak 22. 

Poslovni prostori daje se u zakup na određeno
vrijeme u trajanju od najmanje jedne (1) godine, do
najduže  pet (5) godina.

Članak 23. 

(1) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za
zakup poslovnog prostora donosi Gradonačelnik.

(2) Odlukom iz prethodnog stavka Gradonačelnik
utvrđuje :
- adresu, površinu i djelatnost koja se u poslovnom

prostoru može obavljati,
- visinu početnog iznosa mjesečne zakupnine, 
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- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
- način objave javnog natječaja,
- kao i posebne uvjete ako se isti utvrđuju.

1. Javni natječaj

Članak 24.

(1) Javni natječaj objavljuje se u lokalnom tisku i
istovremeno na službenoj web stranici Grada
Virovitice.

(2) Javni natječaj mora biti otvoren najmanje
osam (8) dana, a najduže petnaest (15) dana
računajući od dana objave u lokalnom tisku i na
službenoj web stranici Grada Virovitice. 

Članak 25. 

(1) Javni natječaj mora obvezno sadržavati:
1. adresu i površinu poslovnog prostora,
2. djelatnost/namjenu koja se može obavljati,
3. početni iznos mjesečne zakupnine,
4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
5. iznos, rok i način uplate jamčevine te oznaku

računa na koji se jamčevina uplaćuje, 
6. rok za podnošenje pisanih ponuda,
7. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda,
8. vrijeme kada se može pregledati poslovni prostor,
9. odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude

neće razmatrati,
10. odredbu o mogućnosti neprihvaćanja niti jedne

ponude,
11. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati

natjecatelj koji po bilo kom osnovu ima dug
prema Gradu Virovitici i trgovačkim društvima u
vlasništvu i u većinskom vlasništvu Grada
Virovitice,

12. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati
natjecatelj koji je već stekao pravo zakupa za
poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koje
pravo nije realizirao, odnosno ako je odustao od
ugovora o zakupu za navedeni poslovni prostor,

13. odredbu da se natjecatelju čija je ponuda
prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u
zakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu
prihvaćene, jamčevina vraća,

14. odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća
najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od
ponude, odnosno sklapanja ugovora, 

15. odredbu o pravu prigovora na zapisnik o
otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora,

16. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan

najkasnije u roku od petnaest dana od dana
donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja, preuzeti poslovni prostor i sklopiti
ugovor o zakupu,

17. odredbu da zakupnik uzima u zakup poslovni
prostor u viđenom stanju,

18. odredbu da je zakupnik poslovni prostor dužan
urediti i privesti ugovorenoj namjeni vlastitim
sredstvima bez prava povrata istih ili s pravom
povrata istih sukladno odredbama ove Odluke,

19. odredbu o pravu prvenstva na sklapanje ugovora
o zakupu i postupanje za ostvarivanje tog prava,

20. odredbu o načinu osiguranja plaćanja ugovorene
zakupnine,

21. odredbu o načinu i roku dostave odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja  svim natjecateljima,

22. odredbu  da  je  budući zakupnik  dužan plaćati
mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10-
og dana u mjesecu za tekući mjesec,

23. odredbu o prihvaćanju povećanja zakupnine koje
može uslijediti tijekom trajanja zakupa prema
odlukama nadležnog tijela,

24. odredbu o ispravama koje se prilažu uz ponudu.
(2) Javni natječaj može sadržavati i druge

posebne uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 26.

(1) Odlukom o raspisivanju javnog natječaja iz
članka 23. ove Odluke, Gradonačelnik može odlučiti
da se javni natječaj objavi u lokalnom tisku u
skraćenom obliku, a koji osobito sadrži:
-  adresu, površinu i djelatnost/namjenu koja se

može obavljati u poslovnom prostoru,
-  vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
-  početni iznos mjesečne zakupnine,
-  informaciju gdje se objavljuje cjelovit tekst

javnog natječaja.
(2) U slučaju objave skraćenog oblika teksta

javnog natječaja iz prethodnog stavka ove Odluke,
cjelovit tekst javnog natječaja objavljuje se na
službenoj web stranici Grada Virovitice i na oglasnoj
ploči gradske uprave, istovremeno kad i
objavljivanje u skraćenom obliku.

Članak 27.

Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno
prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju
sve fizičke osobe i fizičke osobe - obrtnici (u
daljnjem tekstu: fizičke osobe),  te pravne osobe
registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s
registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
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Članak 28.

(1) Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju
podnosi se  u Povjerenstvu za davanje u zakup
poslovnog prostora putem nadležnog Upravnog
odjela, u roku određenom u javnom natječaju
sukladno stavku 2. članka 24. ove Odluke.

(2) Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju
mora sadržavati:
- naziv, odnosno osobno ime natjecatelja,
- naziv poslovnog prostora za koji se podnosi

ponuda,
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u

apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili 
- opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje,
- opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u

poslovnom prostoru,
- izjavu o postojanju prava prvenstva na sklapanje

ugovora o zakupu poslovnog prostora.
(3) Uz  pisanu ponudu svaki natjecatelj mora

dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
- original ili presliku dokaza o uplati propisane

jamčevine,
- presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj

fizička osoba,
- presliku akta o upisu pravne osobe u službeni

registar nadležnog organa sa prilozima o
registraciji

- dokaz da natjecatelj nema duga prema Gradu
Virovitici i trgovačkim društvima u vlasništvu i
većinskom vlasništvu Grada Virovitice po bilo
kom osnovu

- BON 1 - za prethodno obračunsko razdoblje, dokaz
se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i ne
smije biti stariji od 30 dana od dana objave
javnog natječaja.

- BON 2 (SOL 2) koji se odnosi na glavni račun
ponuditelja. Ponuditelj treba dokazati da nije
imao blokiran račun u posljednjih 6 mjeseci od
dana objave javnog natječaja.
(4) Ukoliko na natječaju sudjeluju hrvatski

invalidi iz Domovinskog rata, razvojačeni hrvatski
branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila
poginulih, zatočenih ili nestalih, udruge invalida iz
Domovinskog rata i druge udruge za koje je
nadležno Ministarstvo odredilo poseban status, te
osobe imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora
o zakupu poslovnog prostora, ukoliko ispunjavaju
uvjete natječaja i prihvate najpovoljniju ponudu, ako
uz svoju ponudu prilože važeće:
-  rješenje nadležnog Ministarstva za invalide iz

Domovinskog rata, 
- potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske,

Ureda za obranu ili Uvjerenje Ministarstva

unutarnjih poslova Republike Hrvatske za
razvojačene hrvatske branitelje, 

- potvrdu Ureda državne uprave, Odsjeka
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,

- te ostale javne isprave koji dokazuju pravo
prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

Članak 29. 

Ponuda će biti neprihvatljiva ukoliko ponuditelj
ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja, ali je
ponudio iznos zakupnine manji od početnog iznosa
mjesečne zakupnine u javnom natječaju.

Članak 30.

(1) Osobe određene Zakonom o pravima o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji imaju pravo prvenstva na
sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, ako
ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i prihvate
najviši ponuđeni iznos zakupnine.

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu
ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po
provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo.

(3) Ponuditelji su dužni u svojoj ponudi naznačiti
pravo prvenstva i priložiti dokaze na pravo prvenstva
na sklapanje ugovora za zakup poslovnog prostora. 

Članak 31.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu
na novom javnom natječaju nema raniji zakupnik,
ukoliko je za isti poslovni prostor za koji je raspisan
natječaj, Grad Virovitica s njim raskinuo ugovor o
zakupu poslovnog prostora, budući je raniji
zakupnik sam promijenio namjernu poslovnog
prostora utvrđenu ovom Odlukom.

2. Otvaranje ponuda

Članak 32.

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo
za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 8.
ove Odluke, a koje radno tijelo provodi dio postupka
javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
otvaranjem pisanih ponuda u zatvorenim
omotnicama na način da na svojoj sjednici sastavlja
zapisnik i :
1. utvrđuje identitet i ovlaštenja prisutnih i upoznaje

ih s predmetnim natječajem,
2. otvara i razmatra ponude,
3. utvrđuje da nije bilo podnesenih ponuda, da su
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nepravodobne ili nepotpune,
4. utvrđuje pravodobnost i potpunost ponuda te

iznos ponuđene zakupnine,
5. utvrđuje pravo prvenstva natjecatelja na

sklapanje ugovora o zakupu i omogućuje njihovo
korištenje,

6. utvrđuje redoslijed pravovremenih i potpunih
ponuda prema iznosu ponuđene zakupnine i
pravu prvenstva, odnosno neprihvaćanje niti
jedne ponude,

7. utvrđuje i predlaže Gradonačelniku donošenje
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili
odluku o poništenju javnog natječaja za zakup
poslovnog prostora,

8. i utvrđuje i druge činjenice i poduzima radnje u
svojoj nadležnosti relevantne za predmetni
postupak.

Članak 33.

(1) Povjerenstvo će održati sjednicu za otvaranje
ponuda u vrijeme i na mjestu određenom u javnom
natječaju, a koja će se odrediti po isteku roka za
podnošenje ponuda iz čl.28.st.1. ove Odluke,
najranije u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 8
dana od dana njegovog isteka. 

(2) Sjednicu Povjerenstva vodi predsjednik, a u
njegovoj spriječenosti, zamjenik predsjednika
Povjerenstva.

(3)  Pisane ponude se otvaraju javno, a na
otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi
ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane
punomoći.

(4) Prije početka otvaranja ponuda Povjerenstvo
utvrđuje identitet svih nazočnih natjecatelja ili
ovlaštenih predstavnika, upoznaje ih s uvjetima i
načinom provedbe natječaja. 

(5) Ukoliko se utvrdi da netko od nazočnih nije
dokazao svoj identitet ili nije podnio valjanju
punomoć za zastupanje za pravo sudjelovanja u
postupku otvaranja ponuda, Povjerenstvo može
odlučiti da isti nema pravo biti nazočan otvaranju
ponuda.

(6) Prilikom otvaranja ponuda Povjerenstvo
sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup
poslovnog prostora. 

Članak 34. 

(1) Povjerenstvo neće razmatrati ponude fizičkih
i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno
nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog
natječaja.

(2) Osoba koja nije podnijela pravodobnu i

potpunu ponudu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog natječaja, ne smatra se natjecateljem i
nadležni Upravni odjel dostavlja joj  pisanu obavijest
u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra
natjecateljem.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka nema pravo
podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti iz stavka
2. ovoga članka.

Članak 35.

(1) U Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup
poslovnog prostora se upisuju:
- naziv tijela koje obavlja radnju, klasa i urudžbeni

broj predmeta, mjesto i vrijeme obavljanja
radnje, oznake javnog natječaja u kome se
otvaraju ponude, osobna imena službenih osoba,
nazočnih natjecatelja i osoba ovlaštenih za
njihovo zastupanje,

- podaci o poslovnom prostoru koji je predmetom
natječaja, početnoj visini zakupnine,

- podaci o podnesenim ponudama i ponuditeljima:
1. o nepravodobnim i nepotpunim ponudama,
2. o neprihvatljivim ponudama,
3. o potpunim i pravodobnim ponudama i

iznosu ponuđene zakupnine,
- podaci o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o

zakupu poslovnog prostora i korištenju toga
prava,

- redoslijed pravovremenih i potpunih ponuda
prema iznosu ponuđene zakupnine i pravu
prvenstva,

- podaci o obvezi  dostave pisane obavijesti iz
članka 34. ove Odluke,

- zaključak o prijedlogu Gradonačelniku za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja,

- pravo na ulaganje prigovora na zapisnik o
otvaranju ponuda, 

- i drugi podaci od posebnog značaja za javni
natječaj.
(2)Zapisnik potpisuju prisutni članovi

Povjerenstva, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika
kojeg među sobom, izaberu sudionici javnog
natječaja, ukoliko ima prisutnih sudionika.

(3)Zapisničar je službenik kojem je predmet
dodijeljen u rad, a koji može biti i član Povjerenstva.

(4)Zapisnik se dostavlja preporučeno putem
pošte svim natjecateljima, a može se neposredno
uručiti prisutnim natjecateljima odmah po
zaključenju sjednice Povjerenstva iz članka 33. ove
Odluke uz dokaz (vlastoručni potpis i datum) o
uručenju na predmetnom Zapisniku, čime se dostava
smatra uredno izvršenom.

(5) Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup
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poslovnog prostora konačan je istekom roka za
podnošenje prigovora u kojem nije podnesen niti
jedan prigovor.

Članak 36. 

(1) Na Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup
poslovnog prostora, radi njegovog preispitivanja,
natjecatelji mogu izjaviti prigovor nadležnom
Upravnom odjelu u roku od 8 dana od dana njegovog
primitka, preporučeno putem pošte ili neposredno na
zapisnik u nadležnom Upravnom odjelu.

(2) Prigovor je nepravovremen ako je podnesen
izvan roka za podnošenje prigovora, a nepotpun ako
je podnesen od osobe koja nije natjecatelj, ne može
se razlučiti na koji se javni natječaj podnosi prigovor,
na što se odnosi prigovor te ako nije potpisan od
natjecatelja ili ovlaštene osobe za zastupanje.

(3) Nadležni Upravni odjel će, u povodu
preispitivanja Zapisnika, sastaviti Dopunski zapisnik
kojim će prigovor:

1 odbaciti kao nepravovremen ili nepotpun,
2. odbiti kao neosnovan i potvrditi Zapisnik,
3. usvojiti i Zapisnik izmijeniti odnosno utvrditi

konačan redoslijed pravovremenih i potpunih
ponuda prema iznosu ponuđene zakupnine i pravu
prvenstva i  konačan zaključak o prijedlogu za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja.

Dopunski zapisnik je konačan i bez odgode se
zajedno s Zapisnikom iz čl.35. ove Odluke dostavlja
Gradonačelniku radi donošenja Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.

3. Utvrđivanje prava prvenstva

Članak 37.

(1) Ukoliko na javnom natječaju sudjeluju osobe
koje, temeljem zakonskih propisa i odredaba ove
Odluke, imaju prvenstveno pravo na sklapanje
ugovora o zakupu poslovnog prostora, u postupku
otvaranja ponuda mora im se omogućiti da na
zapisnik izjave da žele koristiti svoje pravo uz
prihvat najpovoljnije ponude.

(2) Povjerenstvo će omogućiti da, osim u slučaju
iz članka 30.st.3. ove Odluke, naknadno prilikom
otvaranja ponuda, natjecatelji iz stavka 1. ove
Odluke, prilože dokaze i daju izjavu o korištenju
svojeg prava prvenstva na sklapanje ugovora za
zakup poslovnog prostora.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su se na
otvaranju ponuda izjasniti o korištenju svojega prava
uz prihvat najpovoljnije ponude. U slučaju da se
osobe iz prethodnog stavka ovoga članka nisu

izjasnile ili nisu bile nazočne prilikom otvaranja
ponuda, neće više moći iskoristiti navedeno pravo u
daljnjem postupku.

(3) Prema danim izjavama o korištenju odnosno
nekorištenju prava prvenstva na sklapanje ugovora o
zakupu, Povjerenstvo će utvrditi redoslijed
pravovremenih i potpunih ponuda prema iznosu
ponuđene zakupnine i pravu prvenstva i donijeti
zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja.

Članak 38.

(1) Ukoliko na javnom natječaju za jedan
poslovni prostor sudjeluje više osoba koje, koristeći
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu,
prihvate iste uvjete, a prvenstveno pravo se ne može
utvrditi primjenom odredaba posebnih propisa,
prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na
način da se pravo zakupa ostvaruje sljedećim redom:

1. hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata,
2. razvojačeni hrvatski branitelj,
3.članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila

poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata,

4. udruge invalida Domovinskog rata,
5. druge udruge za koje je posebnim propisima

određeno da imaju prvenstveno pravo.
(2) Ukoliko se primjenom utvrđenog reda iz

prethodnog stavka, utvrdi da ima više osoba sa istim
statusom, prednost ima osoba:
- s većim postotkom tjelesnog oštećenja,
- dužim vremenskim razdobljem u postrojbi,
- udovica poginulog, zatočenog ili nestalog

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- roditelji poginulog, zatočenog ili nestalog

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- udruge s većim brojem članova.

Članak 39.

(1) U slučaju da na javni natječaj za jedan
poslovni prostor pristigne više ponuda s istim
uvjetima te da među natjecateljima nema onih s
prvenstvenim pravom, prednost će imati ponuda
natjecatelja  koji nije trenutni zakupnik i/ili  koji nije
u radnom odnosu, odnosno između njih onaj koji
ispunjava oba ova uvjeta.

(2) Ukoliko i tada natjecatelji imaju iste uvjete,
Povjerenstvo će pisanim putem pozvati te
natjecatelje da u roku od 24 sata od primitka poziva,
dostave u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne
zakupnine i prisustvuju sljedećoj sjednici, na mjestu
i danu određenom u najkraćem roku u istom pozivu,
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koje ponude će Povjerenstvo, otvoriti i zapisnički
utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja.

4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudi-
telja

Članak 40.

(1) Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim
ispunjavanja uvjeta iz javnog natječaja, ponudio
najviši iznos zakupnine.

Članak 41.

(1) Za provođenje postupka javnog natječaja
prikupljanjem pisanih ponuda dovoljna je jedna
ponuda. 

(2) Ako javni natječaj nije uspio, natječaj će se
ponoviti s naznakom da je to ponovljeni natječaj.

Članak 42.

(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za svaki poslovni prostor donosi Gradonačelnik, na
temelju konačnog  prijedloga Povjerenstva.

(2) Odlukom o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja, za svaki poslovni prostor utvrdit će se:
- najpovoljniji ponuditelj,
- iznos mjesečne zakupnine,
- adresa, površina i namjena poslovnog prostora te

djelatnost koja se može obavljati u njemu,
- vrijeme na koje se poslovni prostor izdaje u

zakup,
- rok za sklapanje ugovora o zakupu, sukladno

članku 48. ove Odluke,
(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka  je konačna.
(4) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

dostavlja se svim natjecateljima.

Članak 43.

Po prijedlogu i obrazloženju Povjerenstva,
Gradonačelnik će donijeti Odluku o poništenju
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog
prostora ako:
- na natječaj nije podnesena niti jedna ponuda,
- ako niti jedna ponuda nije pravovremena i

potpuna,
- ako niti jedna ponuda nije prihvatljiva,
- ako je najpovoljniji ponuditelj odustao od

sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora
ili je spriječen na sklapanje ugovora iz razloga
više sile,

- ako su svi natjecatelji odustali od natječaja prije
otvaranja ponuda,

- ako je/su na ponovljeni javni natječaj ponudu
samo podnijela/le osoba odnosno osobe iz čl.20.
ove Odluke

- zbog okolnosti temeljem kojih će Grad Virovitica
odustati od daljnjeg postupka davanja u zakup
poslovnog prostora.
Obavijest o donošenju Odluke o poništenju

javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog
prostora objavit će se na službenoj web stranici i
oglasnoj ploči Grada Virovitice.

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora je konačna i na nju se ne
može uložiti pravni lijek.

5. Jamčevina

Članak 44.

(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju
moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10% od
početne cijene mjesečne zakupnine u korist
proračuna Grada Virovitice u roku od 8 dana od dana
objave natječaja odnosno najkasnije do njegovog
isteka. Jamčevina će se platiti virmanskim nalogom
ili općom uplatnicom u novcu i ne može se plaćati
prijebojem međusobnih potraživanja sa  Gradom
Viroviticom.

(2) Izuzetno, Gradonačelnik može odlukom o
raspisivanju javnog natječaja odrediti višu
jamčevinu, ali ne iznad 30% od početnog mjesečnog
iznosa zakupnine.

Članak 45.

(1) U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši
iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon
provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne
odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za
predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a
ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene
jamčevine.

(2) Smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj
odustao od sklapanja ugovora, ako nije u propisanom
roku i bez opravdanog razloga, potpisao ugovor o
zakupu, iz kojeg razloga gubi pravo na povrat
uplaćene jamčevine.

(3) Novi natječaj za predmetni poslovni prostor
neće se ponoviti u slučaju da je bilo tko od
ponuditelja odustao od svoje ponude prije otvaranja
ponuda, uz pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
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Članak 46.

(1) Jamčevine koje su uplatili natjecatelji, čije
ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima
nakon okončanja postupka javnog natječaja, a
najkasnije u roku od trideset (30) dana računajući od
dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja.

(2) Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja se
zadržava i uračunava u zakupninu.

(3) Nadležnom upravnom tijelu za naplatu
zakupnine dostavit će Zapisnik o otvaranju ponuda
za zakup poslovnog prostora, Odluka o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja i jedan primjerak ugovora
o zakupu poslovnog prostora odmah po sklapanju
istog ugovora radi rješavanja povrata i uračunavanja
jamčevina te drugih radnji,  a najkasnije u roku od 8
dana od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog
prostora.

Članak 47.

Ako zakupnik s kojim je sklopljen ugovor o
zakupu poslovnog prostora promjeni namjenu
poslovnog prostora utvrđenu ovom Odlukom,
ugovor o zakupu poslovnog prostora će se raskinuti i
raspisat će se novi javni natječaj za davanje u zakup
istog poslovnog prostora.

V.  ZASNIVANJE ZAKUPA

1. Ugovor o zakupu

Članak 48.

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime
Grada Virovitice sklapa Gradonačelnik najkasnije u
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.

(2) Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj,
bez opravdanog razloga, u roku iz stavka 1. ovoga
članka, ne pristupi sklapanju ugovora u navedenom
roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja
ugovora.

Članak 49.
(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa

se u pisanom obliku koji posebice sadrži:
1. naznaku ugovornih strana,
2. podatke o poslovnom prostoru,
3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom

prostoru,

4. visinu mjesečne zakupnine, s danom početka
plaćanja iste,

5. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i
prostorija te zajedničkih usluga u zgradi i rok
njihova plaćanja,

6. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
7. bvrijeme na koje su ugovor sklapa,
8. rokove plaćanja zakupnine i drugih naknada te

obveze plaćanja zateznih kamata u slučaju
nepravovremenog neplaćanja zakupnine,

9. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na
pristanak povećanja zakupnine koja može
uslijediti u tijeku trajanja zakupa prema
odlukama nadležnog tijela,

10. odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i
otkaznim rokovima,

11. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u
viđenom stanju,

12. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinake
poslovnog prostora bez prethodne pismene
suglasnosti zakupodavca,

13. odredbu da je zakupnik dužan urediti poslovni
prostor i privesti ga ugovorenoj namjeni o
vlastitom trošku  bez prava ili s pravom povrata
uloženih sredstava,

14. odredbu o načinu davanja garancije za dospjela
plaćanja mjesečnog iznosa zakupnine,

15. odredbu da zakupnik nema pravo poslovni
prostor ili dio poslovnog prostora dati u
podzakup,

16. odredbu o ovršnosti,
17. odredbu kojom se zakupnik obvezuje poslovni

prostor predati u posjed zakupodavcu slobodan
od osoba i stvari istekom roka na koji je dan,
odnosno istekom otkaznog roka ili raskida
ugovora,

18. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis
ugovornih strana,

19. odredbu da, ukoliko je zakupnik – fizička osoba i
želi registrirati obrt ili osnovati trgovačko
društvo, mora  u roku od 30 dana od dana
registracije obrta, pravne osobe ili sl.,  dostaviti
zakupodavcu podatke o punom nazivu, sjedištu,
ovlaštenoj osobi i broju žiro računa, temeljem
kojih podataka će se utvrditi urednost
dosadašnjih ugovornih obveza te dodatkom
ugovora o zakupu izmijeniti naziv zakupnika i
osigurati daljnje uredno izvršavanje ugovornih
obveza,

20. odredbu da je zakupnik dužan uredno dostavljati
obavijest o blokiranosti svog računa od strane
FINA-Financijske agencije, Poslovne banke,
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i od
strane Porezne uprave.
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21. odredbu da je zakupnik koristio pravo prvenstva
na sklapanje ugovora pri sklapanju predmetnog
ugovora.

(2)Također, ugovor o zakupu poslovnoga
prostora može sadržavati sljedeće odredbe:

1.  neopozivu izjavu zakupnika kojom se odriče
prava povrata uloženih sredstava u poslovni prostor
koji je predmet Zakona o naknadi za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke
vladavine, odnosno da uložena sredstva daruje
zakupodavcu, koji to sa zahvalnošću prihvaća,

2.neopozivu izjavu zakupnika kojom se odriče
prava povrata uloženih sredstava u poslovni prostor,
a koja mu je zakupodavac kompenzirao odobrivši
oslobođenje zakupnine zbog uređenja poslovnog
prostora od strane zakupnika,

3. odredbu da ako je ugovor sklopljen s više
zakupnika (zajednički zakup), za sva dugovanja koja
proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora svi
zakupnici odgovaraju solidarno.

Članak 50.

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora
biti sastavljen u pisanom obliku  i potvrđen
(soleminiziran) kod javnog bilježnika.

(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može
se sklopiti sa fizičkom ili pravnom osobom koja ima
dospjelu nepodmirenu obvezu prema proračunu
Grada Virovitice, osim ako je sukladno posebnim
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih
obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba
pridržava rokova plaćanja.

(3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora
sklopljen protivno stavku 1. i 2. ovog članka ništetan
je.

(4) Zakupodavac je dužan primjerak ugovora o
zakupu poslovnog prostora dostaviti nadležnoj
poreznoj upravi.

(5) Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u
pisanom obliku.

(6) Ugovor o zakupu u ime zakupodavca
potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju
Gradonačelnik na to ovlasti.

(7) Primjerak ugovora o zakupu poslovnog
prostora te svaki daljnji dodatak osnovnog ugovora
dostavlja se upravnom tijelu nadležnom za naplatu
zakupnine u roku od 8 dana od dana sklapanja
ugovora zajedno sa sredstvima osiguranja plaćanja. 

(8) Preslike osiguranja plaćanja, uz ovjereni
primjerak ugovora, osim u predmetni spis,
pohranjuju se u Jedinstvenu bazu podataka o
poslovnom prostoru.

(9) Primjerak ugovora o zakupu poslovnog
prostora te svaki daljnji dodatak osnovnog ugovora
dostavlja se u središnji Registar ugovora Grada
Virovitice.

Članak 51.

(1) Ugovorne strane dužne su poslovni prostor
predati u roku određen ugovorom.

(2) Prilikom primopredaje poslovnog prostora
ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose
podaci o stanju poslovnog prostora. Zapisnik
potpisuju službena osoba zakupodavca i zakupnik ili
ovlašteni zastupnik zakupnika.

(3) Ako ugovorom o zakupu poslovnog prostora
nije predviđeno u kakvom stanju zakupodavac
predaje zakupniku poslovni prostor smatra se da je
poslovni prostor predan u stanju prikladnom za
obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.

2. Podzakup

Članak 52.

(1) Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio
poslovnog prostora dati u podzakup, bez  pisane
suglasnosti Gradonačelnika.

(2) Za vrijeme trajanja zakupa zakupnik može
pisanim i obrazloženim zahtjevom tražiti suglasnost
Gradonačelnika o davanju u podzakup ugovorenog
zakupljenog poslovnog prostora.

(3) Davanje poslovnog prostora ili dijela
poslovnog prostora u podzakup mora biti izričito
ugovoreno Dodatkom osnovnog  ugovora o zakupu
poslovnog prostora, po davanju suglasnosti iz stavka
1. ovog članka.

(4) Zakupniku poslovnog prostora koji je
zasnovao zakup poslovnog prostora temeljem uvjeta
prava prvenstva iz čl. 6. st. 8. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora, nije dopušteno taj
poslovni prostor dati u podzakup.

Članak 53. 

(1) Gradonačelnik će, sukladno članku 52. ove
Odluke, odobriti podzakupniku stupanje u prava i
obveze dosadašnjeg zakupnika pod sljedećim
uvjetima:

- da za davanje dijela poslovnoga prostora u
podzakup postoji gospodarski, kulturni ili drugi
interes Grada Virovitice,

- da se djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom
prostoru koji je u zakupu i u dijelu poslovnoga
prostora koji je u podzakupu nadopunjuju,
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- vrijeme podzakupa utvrđeno je kao vrijeme
trajanja zakupa osnovnom Ugovorom o zakupu,

- da je zakupnik prije potpisa Dodatka osnovnom
ugovoru o zakupu poslovnog prostora, podmirio sva
dugovanja, te da podzakupnik nema dugovanja
prema Gradu Virovitici i svim trgovačkim društvima
u vlasništvu i u većinskom vlasništvu Grada
Virovitice po bilo kom osnovu, 

-da se zakupnik ne nalazi u zakupu temeljem
prava prvenstva iz čl. 6. st. 8. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora.

(2) Zakupnik i podzakupnik za sva dugovanja
koja proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora
odgovaraju solidarno dok traje podzakup.

(3) Podzakup prestaje u svakom slučaju kad
prestaje i zakup.

3. Zajednički zakup

Članak 54.

(1) Za poslovne prostore u kojima je određeno
obavljanje obrta, proizvodne djelatnosti,
zdravstvene, obrazovne djelatnosti te uredske
djelatnosti, ugovor o zakupu može sklopiti više
osoba (zajednički zakup).

(2) Radi zajedničkog zakupa poslovnog prostora
iz prethodnog stavka, na javnom natječaju za dodjelu
u zakup jednog poslovnog prostora može sudjelovati
više natjecatelja s jednom ponudom pod uvjetom da
svaki od njih ispunjava uvjete iz natječaja uz
plaćanje jedne jamčevine.

Članak 55.

(1) Ugovorom o zajedničkom zakupu poslovnog
prostora uredit će se način plaćanja ugovorene
zakupnine na način da će se svakom zakupniku
ispostavljati uplatnica za zakupninu sukladno
veličini površine koju koristi, ali uz obvezu solidarne
odgovornosti svih zakupnika za plaćanje ukupno
ugovorene mjesečne zakupnine.

(2) Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže
jedan ili više zakupnika, drugim zakupnicima iz
istog ugovora daje se u zakup cijeli poslovni prostor,
ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom
o zajedničkom zakupu, uz solidarnu obvezu plaćanja
cijelog iznosa ukupno ugovorene mjesečne
zakupnine.

(3) Ukoliko drugi zakupnici ne pristanu na
preuzimanje cjelokupnog prostora, ugovor o
zajedničkom zakupu poslovnog prostora se smatra
raskinutim za sve zajedničke zakupnike.

4. Produženje zakupa

Članak 56. 

Sukladno stavku 3. i 4. članka 21. ove Odluke,
nadležan Upravni odjel će:
- utvrditi da sadašnji zakupnik poslovnog prostora

u potpunosti izvršava svoje ugovorne obveze,
- pisanim putem obavijestiti Gradonačelnika o

mogućnosti ponude sklapanja novoga ugovora o
zakupu na određeno vrijeme urednom sadašnjom
zakupniku najkasnije 70 dana prije isteka roka na
koji je ugovor sklopljen, s prijedlogom istog ili
novog iznosa zakupnine i vremenom trajanja
zakupa,

- po utvrđenom odobrenju Gradonačelnika,
pravovremeno pisanim putem obavijestiti
zakupnika o isteku dosadašnjeg zakupa s
ponudom sklapanja novog ugovora s utvrđenim
iznosom zakupnine i vremenom trajanja novog
zakupa,

- po pravovremenom prihvaćanju ponude
dosadašnjeg zakupnika, izraditi nacrt Odluke o
produženju zakupa poslovnog prostora i dostaviti
ju Gradonačelniku na donošenje,

- obaviti i sve ostale stručne, pravne i
administrativne poslove vezane za provedbu
donesene  Odluke o produženju zakupa o
poslovnom prostoru,

- pokrenuti postupak zakupa javnog natječaja
putem javnog natječaja za predmetni poslovni
prostor, ukoliko sadašnji zakupnik pravovremeno
ne prihvati ponudu za produženje zakupa i postoji
interes Grada Virovitice za davanje u zakup istog
poslovnog prostora.

4. Jedinstvena baza podataka o poslovnom
prostoru

Članak 57.

(1) Poslovni prostor daje se na raspolaganje
zainteresiranim fizičkim ili pravnim osobama
temeljem Jedinstvene baze podataka o poslovnom
prostoru koji se nalazi u vlasništvu Grada Virovitice i
s kojim raspolaže Grad Virovitica (nadalje:
Jedinstvena baza podataka).

(2) Gradonačelnik osniva Jedinstvenu bazu
podataka koju kontinuirano vodi i za koje vođenje
odgovara nadležni Upravni odjel Grada Virovitice, u
pisanom i elektroničkom obliku.

(3) Jedinstvena baza podataka iz stavka 1. ovog
članka obvezno sadrži podatke o:
1. nazivu poslovnog prostora,
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2. katastarsku i gruntovnu oznaku poslovnog
prostora,

3. veličinu poslovnog prostora,
4. namjenu poslovnog prostora,
5. vrijednost poslovnog prostora,
6. status raspolaganja poslovnog prostora (

slobodan, zakup, podzakup, privremeno ili
povremeno korištenje, prodan),

7. oznaku ugovora o zakupu poslovnog prostora,
8. ime, odnosno naziv zakupnika, podzakupnika,

privremenog korisnika, kupca,
9. visinu zakupnine,

10. vrijeme zakupa poslovnog prostora,
11. istek roka zakupa na određeno vrijeme
12. i ostale podatke potrebne za potpuno vođenje

Jedinstvene baze podataka o poslovnom prostoru
(npr.  oznaka ugovora o kupoprodaji, visina
kupoprodajne cijene, način plaćanja kod prodaje
poslovnog prostora, rok otplate i dr.).

(4) Nadležni Upravni odjel dužan je, uz suradnju
drugih upravnih odjela,  kontinuirano ažurirati
Jedinstvenu bazu podataka o poslovnom prostoru
radi pravovremenog i pravilnog evidentiranja i
provođenja postupaka zakupa i kupoprodaje
poslovnog prostora te ostalih načina raspolaganja
poslovnim prostorom. 

VI.  ODRŽAVANJE, ADAPTACIJA I REKO-
NSTRUKCIJA POSLOVNIH PROSTORA

Članak 58.

(1) Zakupnik je dužan poslovni prostor održavati
i koristiti ga pažnjom dobrog gospodarstvenika,
odnosno dobrog stručnjaka obavljajući u istom
ugovorenu djelatnost.

Članak 59.

(1) Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja
(čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na
instalacijama i sl.) poslovnog prostora. 

(2) Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti
popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam
prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste
poslovnim prostorom zakupnika.

Članak 60.

(1) Zakupnik ne smije bez izričite pisane
suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog
prostora kojima bitno mijenja konstrukciju,
raspored, površinu, namjenu ili vanjski izgled
poslovnog prostora. 

(2) Gradonačelnik može, po pisanom zahtjevu
zakupnika s priloženom dokumentacijom za
predložene preinake, dati pisanu suglasnost, ukoliko
Grad Virovitica na predložene preinake svog
poslovnog prostora ima gospodarski ili bilo kakav
drugi interes radi zaštite svoje imovine.

Članak 61.

(1) Ako za vrijeme trajanja zakupa nastane
potreba da se na poslovnom prostoru, radi njegova
održavanja u stanju u kojem ga je zakupodavac
dužan održavati izvrše popravci koji padaju na teret
zakupodavca, zakupnik je dužan bez odgađanja o
tome pisano obavijestiti zakupodavca i odrediti mu
za to primjeren rok.

(2) Ako zakupodavac u primjerenom roku ne
izvrši popravke koje je dužan izvršiti, zakupnik ima
pravo  na teret zakupodavca sam izvršiti popravke ili
raskinuti ugovor o zakupu.

(3) Ako je zakupnik sam izvršio popravke, a nije
prethodno pisano obavijestio zakupodavca o potrebi
popravaka i  ostavio mu za to primjeran rok, nema
pravo na naknadu za izvršene radove i odgovara
zakupodavcu za štetu koju ovaj trpi zbog toga
propuštanja, osim u slučaju hitnih popravaka.

(4) Uz zahtjev u kojem zakupnik navodi opis
radova koje želi izvesti, dužan je dostaviti troškovnik
ovlaštenog izvođača radova za namijenjene radove.

Članak 62.

(1) Zahtjev za davanje suglasnosti za izvođenje
radova s pravom naknade za utrošena sredstva,
zakupnik može podnijeti za poslovni prostor:
1. koji je Gradonačelnik uvrstio godišnjim planom

održavanja i rekonstrukcija poslovnih prostora, 
2. za koji je zapisnikom o primopredaji utvrđeno da

ne ispunjava minimalne tehničke i druge uvjete
za obavljanje ugovorene djelatnosti ili je poslovni
prostor u ROH BAU izvedenosti,

3. u kojem u zadnjih deset godina nije izvođena ista
vrsta radova,

4. za koji zakupnik plaća ugovorenu zakupninu u
najmanje dvostrukom iznosu početne visine
zakupnine za poslovni prostor u I i II  zoni,
odnosno trostrukom iznosu početne visine
zakupnine za poslovni prostor u III  zoni,

5. da je za radove na koje se primjenjuju propisi o
zaštiti spomenika kulture pribavljena
odgovarajuća dokumentacija nadležnih organa i
institucija,

6. za koji je tekstom objavljenog javnog natječaja ta
mogućnost izričito navedena.
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(2) Iznimno, zakupnik može tražiti suglasnost za
izvođenje radova s pravom naknade za utrošena
sredstva uvijek u slučaju tzv. hitnih intervencija,
odnosno izvođenja radova kojima se otklanja
učinjena šteta ili sprečava daljnje nastajanje štete.

Članak 63.

(1) Naknada za utrošena sredstva odobrava se,
sukladno minimalno tehničkim i drugim uvjetima
koji moraju biti ispunjeni za obavljanje ugovorene
djelatnosti, pod uvjetom da zakupnik nema duga sa
osnova zakupa poslovnog prostora,  za sljedeće
radove:
1. elektroinstalaterske radove, osim rasvjetnih

tijela,
2. izgradnja sanitarnog čvora,
3. instalacije grijanja ,
4. podovi i stropovi,
5. radovi na krovu,
6. svi radovi na fasadi,
7. posebni radovi u skladu s minimalno tehničkim i

drugim uvjetima za određenu ugovorenu
djelatnost.
(2) Za uređenje i privođenje namjeni poslovnih

prostora koji se daju u zakup u ROH BAU  stanju
dovršenosti priznaju se i drugi radovi koji su nužni
za potpuno uređenje prostora.

Članak 64.

(1) Po izvršenim radovima zakupnik je dužan
Gradonačelniku, podnijeti zahtjev za priznavanje i
povrat uloženih sredstava, te uz zahtjev dostaviti
okončane situacije i račune za izvedene radove s
dokazom o plaćanju istih.

(2) Priznavanje troškova vršit će se sukladno
stvarno izvedenim količinama radova prema tržno
priznatim cijenama.

(3) Za radove koji neće biti vidljivi po završetku
njihova izvođenja, zakupnik je dužan tijekom
obavljanja istih pozvati zakupodavca, kako bi se
očevidom uvjerio da su predmetni radovi izvedeni.

Članak 65.

(1) Odobreni iznos sredstava  vraća se zakupniku
na način da se ista prebijaju s dijelom iznosa
mjesečne zakupnine  u visini  50%  mjesečne
ugovorene zakupnine do isplate odobrenog iznosa.

(2) Iznimno, ako je odobreni iznos sa osnova
ulaganja u iznosu koji se neće moći prebiti na način
iz prethodnog stavka za vrijeme trajanja ugovorenog

zakupa, Gradonačelnik  može odrediti i veći iznos od
50 % iznosa mjesečne zakupnine za prebijanje.

Članak 66.

(1) Pravo na naknadu uloženih sredstava u
preinake tj. adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno
privođenje namjeni poslovnog prostora, nema
zakupnik koji sukladno članku 60. ove Odluke, nije
podnio zahtjev ili nije dobio odgovarajuću
suglasnost. 

Članak 67.

Ukoliko zakupnik bez izričite pisane suglasnosti
zakupodavca, odnosno unatoč njegovom
protivljenju izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem
radova,zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor i
tražiti naknadu štete.

VII. NAPLATA ZAKUPNINE

Članak 68.

Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom
utvrđen iznos zakupnine mjesečno unaprijed u
ugovorenom roku, utvrđenom u ugovoru najkasnije
do desetog dana u mjesecu.

Članak 69.

(1) Zakupnik je dužan plaćati naknadu za
troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja
zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi
poslovni prostor, po njihovom dospijeću, ako nije
drugačije ugovoreno.

(2) Naknada za troškove iz stavka 1. ovog članka
nije uračunata u zakupninu ako to nije izričito
ugovoreno.

Članak 70.

(1) Nadležni Upravni odjel kontinuirano će
provjeravati urednost naplate zakupnine svih
zakupodavaca.

(2) Uz uplatnicu za zakupninu za naredni mjesec,
zakupodavac je obavezan, po utvrđenju dugovanja,
zakupniku dostaviti i pisanu obavijest o iznosu
dospjelog nepodmirenog duga uz obračun kamata, s
pozivom na plaćanje istog pod prijetnjom otkaza
ugovora o zakupu.

(3)Nadležni upravni odjel će, u slučaju
kontinuiranih dospjelih nepodmirenih potraživanja
na osnovu zakupnine, pokrenuti postupak naplate
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potraživanja, tijekom važenja ugovora i nakon
otkaza ugovora o zakupu o poslovnom prostoru.

VIII.  PRESTANAK ZAKUPA

Članak 71.

1. Ugovor na određeno vrijeme

(1)Ugovor o zakupu poslovnog prostora
sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom
vremena na koji je sklopljen.

(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora na
određeno vrijeme otkazuje se pisanim otkazom prije
isteka roka na koji je zakup ugovoren, uz otkazni rok
od 30 dana, ako ugovorom nije drugačije određeno, a
koji pisani otkaz se obavezno dostavlja poštom
preporučeno.

(3) Ukoliko se ugovor o zakupu na određeno
vrijeme otkazuje prije isteka roka na koji je zakup
ugovoren, otkaz prestaje danom isteka otkaznog
roka.

(4) Otkazni rok je vrijeme između dana dostave
otkaza protivnoj stranci i dana kad prestaje zakup.

Članak 72.

2. Ugovor na neodređeno vrijeme

(1)Ugovor o zakupu poslovnog prostora
sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.

(2)Ugovor o zakupu poslovnog prostora
sklopljen na neodređeno vrijeme ne može na temelju
otkaza prestati prije isteka jedne godine od dana
sklapanja, ako nije drugačije ugovoreno.

(3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora
sklopljen na neodređeno vrijeme za poslovni prostor
koji se nalazi u postupku denacionalizacije, prestaje
važiti sukladno Zakonu o naknadi za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke
vladavine, danom pravomoćnosti rješenja o
utvrđivanju prava vlasništva. 

Članak 73.

(1)Ugovor na neodređeno vrijeme otkazuje se
pisanim otkazom koji se dostavlja poštom
preporučeno, a otkazom putem javnog bilježnika
kada je ugovor potvrđen (solemniziran) po javnom
bilježniku sukladno zakonu.

(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora
sklopljen na neodređeno vrijeme na temelju otkaza
prestaje danom isteka otkaznog roka.

(3) Otkazni rok je vrijeme između dana dostave
otkaza protivnoj stranci i dana kad prestaje zakup.

(3) Ako ugovorom nije drugačije utvrđeno,
otkazni rok je 30 dana.

(4) Ako ugovorom nije drugačije određeno, otkaz
se može dati samo prvog ili petnaestog dana u
mjesecu.

Članak 74.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen
na neodređeno ili određeno vrijeme svaka ugovorna
strana može otkazati u svako doba, ako druga
ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene
ugovorom ili ovom Odlukom.

Članak 75.

(1) Zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu
poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na
ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa,
ako i poslije pisane obavijesti zakupodavca
zakupnik:
- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu

nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne
pažnje,

- ne plati dospjelu zakupninu za 2 mjeseca
uzastopno,

- promjeni uvjete koji su bili razlogom za
odobrenje stupanja u prava i obveze dosadašnjeg
zakupnika,
(2) Ugovor o zakupu zakupodavac može otkazati

i u slučaju:
- kada je donio odluku da se u poslovnom prostoru

obavlja druga djelatnost,
- ako se poslovni prostor zbog dotrajalosti ili

ruševnosti mora ukloniti ,
- kada zakupnik u poslovnom prostoru ne obavlja,

bez opravdanog razloga, djelatnost duže od dva
mjeseca uzastopno ,

- kada zakupnik, bez izričite pisane suglasnosti
zakupodavca, vrši preinake poslovnog prostora.

Članak 76.

Zakupnik može pisanim putem otkazati ugovor o
zakupu i prije isteka roka na koji je zakup ugovoren,
ne navodeći razloge, uz otkazni rok od 30 dana.

Članak 77.

(1)Po podnesenom pisanom otkazu zakupnika ili
utvrđenju nadležnog Upravnog odjela o ispunjenju
svih pretpostavaka za otkaz ugovora o zakupu
poslovnog prostora, isti upravni odjel će predložiti
Gradonačelniku donošenje Odluke o otkazu ugovora
o zakupu poslovnog prostora.
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(2) Gradonačelnik će donijeti Odluku o otkazu
ugovora o zakupu poslovnog prostora koja sadrži
sljedeće podatke:
- podatke o sklopljenom ugovoru,
- razlog otkazivanja,
- iznos dospjelih  nepodmirenih potraživanja

prema ugovoru,
- datum otkaza ugovora i način otkazivanja,
- otkazni rok i predaju poslovnog prostora
- mjere osiguranja naplate odnosno ovrhe dospjelih

nepodmirenih potraživanja 
(3) Nadležna upravna tijela će bez odgode

postupati sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Odluka o otkazu ugovora o zakupu poslovnog

prostora se bez odgode dostavlja zakupniku
preporučeno putem pošte.

Članak 78.

(1) Nakon prestanka zakupa, odnosno isteka
otkaznog roka,  zakupnik je dužan predati
zakupodavcu u posjed poslovni prostor u stanju u
kojem ga je primio, odnosno s promjenama do kojih
je došlo redovnom upotrebom i preinakama koje je
učinio uz odobrenje zakupodavca kao i u stanju
uređenosti za koju je zakupnik odbio naknadu za
uložena sredstva, ako nije drugačije ugovoreno ili
propisano Zakonom o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ove Odluke
zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio
u poslovni prostor ako se time ne oštećuje poslovni
prostor  i ako mu to ulaganje zakupodavac nije
priznao kroz smanjenje visine zakupnine.

Članak 79.

Zakupodavac nije dužan zakupniku naknaditi
sredstva uložena u adaptaciju i rekonstrukciju
poslovnog prostora, ako je ugovor o zakupu otkazan
voljom ili krivnjom zakupnika.

Članak 80.

(1) Prilikom primopredaje ispražnjenog
poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju
zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog
prostora u vrijeme predaje. 

(2) Zapisnik potpisuju službena osoba
zakupodavca i zakupnik ili ovlašteni zastupnik
zakupnika.

(3) Ukoliko  prilikom primopredaje nije
sastavljen zapisnik, smatra se da je poslovni prostor
predan u ispravnom stanju.

Članak 81.

Gradonačelnik svojom Odlukom, osim ako
ugovorom nije drugačije ugovoreno, na pisani
zahtjev osobe sa pravnim interesom, odobrava
stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika
sljedećim osobama:
1. supružniku, djeci, usvojenicima ili unucima ako

zakupnik umre ili ode u mirovinu, pod uvjetom
da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti;

2. zaposlenicima, ako zakupnik umre ili ode u
mirovinu, koji su najmanje pet (5) godina bili
zaposleni kod zakupnika, pod uvjetom da nastave
obavljati istu ugovorenu djelatnost;

3. pravnom slijedniku dosadašnjeg zakupnika, pod
uvjetom da nastavi obavljati ugovorenu
djelatnost.

Članak 82.

Sve sporove iz ugovora o zakupu poslovnog
prostora, zakupodavac i zakupnik će pokušati riješiti
međusobno dogovorno mirnim putem, a ako to ne
uspiju nadležan je Općinski sud u Virovitici.

IX. KUPOPRODAJA POSLOVNOG PRO-
STORA KOJI SE NALAZI U VLASNIŠTVU
GRADA VIROVITICE I S KOJIM RASPO-
LAŽE GRAD VIROVITICA

Članak 83.

(1) Poslovni prostor u vlasništvu Grada
Virovitice može se prodati sadašnjem zakupniku
poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o
zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu
djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u
trajanju od najmanje 5 godina, te uredno izvršava sve
obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske
obveze prema Gradu Virovitici.

(2) Iznimno, pravo na kupnju poslovnog prostora
može ostvariti i zakupnik koji se nalazi u zakupnom
odnosu s Gradom Virovitica u trajanju kraćem od pet
godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora o
zakupu i druge financijske obveze prema Gradu
Virovitici, a koji je:
- prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom

Virovitica u ukupnom neprekinutom trajanju od
najmanje pet godina, 

- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili
kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a
bio je u zakupnom odnosu u ukupnom
neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u
koje se uračunava i vrijeme zakupa njegovog
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prednika ili 
- morao napustiti poslovni prostor koji je koristio

zbog povrata toga prostora u vlasništvo
prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu,
a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju
od najmanje pet godina.

Članak 84.

(1) Grad Virovitica kao prodavatelj provodi
prodaju svojeg poslovnog prostora sadašnjem
zakupniku iz članka 83. ove Odluke neposrednom
prodajom.

(2) Prodaja poslovnih prostora iz članka 83. ove
Odluke vrši se na temelju javnog Popisa poslovnih
prostora koji su predmet neposredne prodaje.

(3) Popis iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
Gradsko vijeće Grada Virovitice na prijedlog
Gradonačelnika. 

(4) Popis poslovnih prostora koji su predmet
neposredne prodaje objavljuje se na  službenoj web
stranici Grada Virovitice i oglasnoj ploči gradske
uprave.

Članak 85.

Popis poslovnih prostora iz članka 84. ove
Odluke osobito sadrži:
1. podatke o poslovnim prostorima (adresa,

površina prostora, zakupnik poslovnoga prostora
i slično),

2. rok za podnošenje zahtjeva za kupnju poslovnoga
prostora,

3. tržišnu cijenu prostora,
4. podatak da se obrazac za kupoprodaju

poslovnoga prostora može preuzeti u pisarnici
gradske uprave i na službenoj web stranici Grada
Virovitice.

Članak 86.

(1) Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora iz
članka 83.ove Odluke  podnosi se u roku od 90 dana
od javne objave Popisa poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje nadležnom Upravnom odjelu.

(2) Stručne, administrativne i tehničke poslove u
postupku kupoprodaje obavlja nadležni Upravni
odjel  iz članka 9. ove Odluke.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora
sadržavati:
1. oznaku poslovnoga prostora za koji se zahtjev

podnosi;
2. podatke o ponuditelju (OIB, podatke iz sudskog

registra za pravne osobe i slično).

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka je
potrebno priložiti:
1. preslike ugovora o zakupu poslovnog prostora i

svih dodataka kojim se dokazuje neprekidno
trajanje zakupa sukladno članku 83. ove Odluke,

2. ponuđeni način plaćanja kupoprodajne cijene uz
ograničenje predviđeno člankom 36. stavkom 3.
Zakona;

3. potvrdu tvrtki u vlasništvu i većinskom
vlasništvu Grada Virovitice o podmirenim
obvezama prema Gradu Virovitici;

4. potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave o
stanju poreznog duga;

5. pregled stanja obveza prema dobavljačima i
pregled njihove dospjelosti ne stariji od 30 dana;

6. dokaz Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje ili Financijske agencije o podmirenim
obvezama prema zaposlenicima;

7. dokaz o ulaganjima u poslovni prostor koji je
predmet kupoprodaje i visini ulaganja koji je
utvrdio sudski vještak građevinske ili
arhitektonske struke s liste ovlaštenih sudskih
vještaka, po odabiru Grada Virovitice,

8. izjavu sadašnjeg zakupnika da nije poslovni
prostor koji je predmet kupoprodaje dao u
podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne
osnove prepustio korištenje poslovnog prostora
drugoj osobi.

9. i druge eventualne isprave kojima sadašnji
zakupnik dokazuje svoj status sukladno
odredbama ove Odluke.

Članak 87.

Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može
ostvariti zakupnik poslovnoga prostora koji je isti
dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne
osnove prepustio korištenje poslovnog prostora
drugoj osobi.

Članak 88.

Poslovni prostor ne može se prodati sadašnjem
zakupniku koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu
prema Gradu Virovitici, državnom proračunu,
zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja
navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili
pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Članak 89.

(1) Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke
prodaju se po tržišnoj cijeni.
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(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka,
tržišna cijena poslovnog prostora koji se prodaje
sadašnjem zakupniku pod uvjetima iz članka 83. ove
Odluke, umanjuje se za neamortizirana ulaganja
sadašnjeg zakupnika, koja su bila od utjecaja na
visinu tržišne vrijednosti poslovnog prostora, s time
da se visina ulaganja zakupnika priznaje najviše do
30 % tržišne vrijednosti poslovnog prostora.

(3) Sadašnjem zakupniku se neće priznati
ulaganja u preinake poslovnog prostora učinjene bez
suglasnosti zakupodavca osim nužnih troškova, kao
ni ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku
smanjene zakupnine.

(4)Tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih
ulaganja sadašnjeg zakupnika utvrđuje ovlašteni
sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke s
liste ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru Grada
Virovitice.

Članak 90.

(1) Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga
prostora može se ugovoriti jednokratno ili obročnom
otplatom, prema izboru kupca.

(2) U slučaju jednokratne isplate kupoprodajne
cijene poslovnoga prostora, rok isplate ne može biti
duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

(3) U slučaju obročne otplate rok otplate ne može
biti duži od 20 godina od dana sklapanja ugovora.

(4) U slučaju obročne otplate ne primjenjuje se
odredba članka 89. stavak 2. ove Odluke.

(5) Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je
4% godišnje.

(6) Grad Virovitica je dužan u ugovoru o
kupoprodaji poslovnoga prostora uz obročnu otplatu
vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz euro, i to po
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan
uplate. 

Članak 91.

(1) Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora
donosi Gradsko vijeće Grada Virovitice.

(2) Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka,
Gradonačelnik s kupcem sklapa kupoprodajni
ugovor u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke.

Članak 92.

(1)Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora
naročito treba sadržavati:

a) izjavu kupca kojom dopušta radi osiguranja
dugovanog iznosa u korist prodavatelja upis

založnoga prava radi osiguranja dugovanog iznosa u
zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru koji je
predmet kupoprodaje obročnom otplatom,

b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje
sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku
pod uvjetima i u postupku iz članka 83. ove Odluke i:
– odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih

10 godina od dana sklapanja ugovora neće
prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni
poslovni prostor te da dopušta zabilježbu zabrane
otuđenja u zemljišnoj knjizi. Ovaj rok zabrane
otuđenja odnosi se i na sklopljene ugovore o
kupoprodaji s rokom obročne otplate kraćem od
10 godina,

– odredbu kojom prodavatelj poslovnoga prostora,
u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u
roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora,
pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine
po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,

– zabilježbu zabrane otuđenja poslovnoga prostora
za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja
ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora te
zabilježbu prava nazadkupnje, u korist
prodavatelja.
(2) Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora

mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom
bilježniku. 

(3) Prodavatelj je dužan primjerak ugovora o
kupoprodaji poslovnog prostora dostaviti nadležnoj
poreznoj upravi.

Članak 93.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora osim
bitnih sastojaka određenih člankom 86. ove Odluke,
može sadržavati odredbu da se kupac odriče prava
potraživanja naknade štete koju bi trpio zbog duljine
trajanja postupka uknjižbe prava vlasništva na
kupljenom poslovnom prostoru ili nemogućnosti
uknjižbe.

Članak 94.

Sve sporove iz ugovora o kupoprodaji poslovnog
prostora, prodavatelj i kupac će pokušati riješiti
međusobno dogovorno mirnim putem, a ako to ne
uspiju nadležan je Općinski sud u Virovitici.

X. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 95.

Upravni odjel Grada Virovitice nadležan za
zakup i kupoprodaju poslovnog prostora dva puta
tijekom kalendarske godine, odnosno svakih 6
mjeseci podnosi Gradonačelniku upravljačko
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izvješće o činjeničnom stanju vezanom za poslovni
prostor i provedenim postupcima, a koje osobito
sadrži:
1. podatke o raspoloživom poslovnom prostoru (u

vlasništvu i nad kojima raspolaže Grad Virovitica
i njegovom statusu)

2. podatke o provedenim postupcima vezanim za
poslovni prostor

3. podatke o financijskim sredstvima ostvarenim na
temelju osnova zakupa, privremenog korištenja i
prodaje poslovnog prostora  

4. podatke o ulaganju i održavanju poslovnog
prostora

5. podatke o provedenim postupcima za naplatu
dospjelih nepodmirenih potraživanja vezanih za
poslovni prostor

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Gradonačelnik će imenovati Povjerenstvo za
davanje u zakup poslovnog prostora u roku od 60
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak  97.

Gradonačelnik će svojom odlukom osnovati
Jedinstvenu bazu podataka o poslovnom prostoru
koji se nalazi u vlasništvu Grada Virovitice i s kojim
raspolaže Grad Virovitica u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 98.

Sa svim dosadašnjim zakupcima kojima je
temeljem odredaba ove Odluke došlo do povećanja
ili smanjenja visine zakupnine, sklopit će se Dodatak
osnovnog ugovora u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.

Ukoliko dosadašnji zakupci ne pristupe sklapanju
Dodatka osnovnog ugovora u roku utvrđenom u
stavku 1. ovog članka, raskinuti će se Ugovor o
zakupu poslovnog prostora sukladno ovoj Odluci.

Članak 99.

Sve ugovorne strane s osnove zakupa poslovnog
prostora koje do stupanja na snagu ove Odluke nisu
uskladile svoja prava,  uskladit će preuzeta prava,
obveze i utvrđenu zakupninu sa iznosom kao i
određenim pravima i obvezama utvrđenim
odredbama ove Odluke.

Članak 100.

Na sva prava i obveze koje reguliraju zakup i
kupoprodaju poslovnog prostora, a nisu utvrđena
ovom Odlukom, primjenjuje se važeći Zakon o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 101.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(“Službeni vjesnik” Grada Virovitice broj 18/09,
11/11, 3/12, 5/12 i 7/12).

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:372-03/14-01/09
UR.BROJ:2189/01-10/2-14-2
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 3. i 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/2011) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst ( „Službeni vjesnik Grada
Virovitice“, broj: 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na   7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

O D L U K U
o rasporedu sredstava za financiranje

političkih stranaka i nezavisnih članova 
Gradskog vijeća Grada Virovitice 

u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna GradaVirovitice političkim
stranakama i nezavisnim članovima Gradskog vijeća
Grada Virovitice u 2014. godini.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Virovitice imaju političke stranke
koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada
Virovitice i nezavisni članovi Gradskog vijeća Grada
Virovitice koji su izabrani s nezavisnih lista te je u tu
svrhu u Proračunu Grada Virovitice za 2014. godinu
osigurano 86.000,00 kuna.
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Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana Gradskog vijeća Grada
Virovitice, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova
u Gradskom vijeću Grada Virovitice u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Za svakog člana Gradskog vijeća Grada
Virovitice za 2014. godinu utvrđuje se iznos od
4.000,00 kuna.

Članak 4.

Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke,
političke stranke i nezavisni članovi Gradskog vijeća
Grada Virovitice mogu koristiti isključivo za
ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom i statutom
političke stranke, odnosno programom rada i
godišnjim financijskim planom.

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu ili članovima Gradskog
vijeća Grada Virovitice nakon konstituiranja
Gradskog vijeća Grada Virovitice prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke, ostaju
političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Virovitice.

U slučaju udruživanja dvaju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno članku 3. ove Odluke, pripadaju političkoj
stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka
koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Ukoliko nezavisni član Gradskog vijeća Grada
Virovitice, izabran s nezavisne liste, nakon
konsituiranja Gradskog vijeća Grada Virovitice,
postane član političke stranke koja participira u
Gradskom vijeću Grada Virovitice, sredstva za
redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada
Virovitice ostaju tom članu Gradskog vijeća Grada
Virovitice izabranom s nezavisne liste, te se na istog i
nadalje primjenjuju sve odredbe Zakona koje se
odnose na nezavisne članove predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave izabrane s nezavisnih
lista.

Članak 7.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća
Grada Virovitice podzastupljenog spola, političkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10
% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog
vijeća Grada Virovitice, a određenog u članku 3.  ove
Odluke.

Članak 8.

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun
političke stranke, odnosno na poseban račun
nezavisnog člana Gradskog vijeća Grada Virovitice,
tromjesečno u jednakim iznosima.

Nezavisni članovi Gradskog vijeća Grada
Virovitice dužni su otvoriti poseban račun za
redovito financiranje svoje djelatnosti.

Članak 9.

Nezavisni članovi Gradskog vijeća Grada
Virovitice koji nakon isteka mandata nisu ponovo
izabrani za člana Gradskog vijeća Grada Virovitice
ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su
izabrani, dužni su vratiti u Proračun Grada Virovitice
neutrošena financijska sredstva dobivena iz
Proračuna Grada Virovitice za redovito godišnje
financiranje njihove djelatnosti te novčani iznos
tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene
sredstvima dobivenim iz Proračuna Grada Virovitice
za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti
ili tu imovinu predati na raspolaganje Gradu
Virovitici.

Članak 10.

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

KLASA: 402-08/14-01/03
URBROJ: 2189/01-07/1-14-3
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu
("Narodne novine"broj 87/08 i 136/12) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj 6/13),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 7. sjednici
održanoj dana 19. veljače 2014. godine donosi
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ODLUKU 
o izmjenama Odluke

o davanju suglasnosti  trgovačkom društvu
Plin Vtc d.o.o. za zaduživanje  

I.

U Odluci o davanju suglasnosti  trgovačkom
društvu Plin Vtc d.o.o. za  zaduživanje  ,
KLASA:403-01/13-01/03, URBROJ:2189/01-02/1-
13-8 od 26. ožujka 2013. godini  u točki I., stavak 1.
redni broj  4. mijenja se i on sada glasi: "Rok
korištenja: do 31.12.2014. godine", 

redni broj 7. mijenja se i on sada glasi: "Poček:  4
godine".

II.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:403-01/13-01/03
URBROJ:2189/01-02/1-14-26
Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu
("Narodne novine"broj 87/08 i 136/12) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj 6/13),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 7. sjednici
održanoj dana 19. veljače 2014. godine donosi

ODLUKU 
o izmjenama Odluke

o davanju jamstva  za  zaduživanje
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o. 

I.

U Odluci o davanju jamstva  za  zaduživanje
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o. , KLASA:403-
01/13-01/03, URBROJ:2189/01-02/1-13-9 od 26.
ožujka 2013. godini  u točki II., stavak 1. 

redni broj  4. mijenja se i on sada glasi: "Rok
korištenja: do 31.12.2014. godine", 

redni broj 7. mijenja se i on sada glasi: "Poček:  4
godine".

II.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku
Grada Virovitice”, a stupa na snagu  danom dobivene
suglasnosti ministra financija .

KLASA:403-01/13-01/03

URBROJ:2189/01-02/1-14-27

Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi       

O D L U K U
o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću PLIN VTC 

I

Odobrava se trgovačkom društvu PLIN VTC
d.o.o. Virovitica, Ferde Rusana 2, dopuna djelatnosti
izmjenom Ugovora o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću PLIN VTC.

II

U Ugovoru o osnivanju društva sa ograničenom
odgovornošću PLIN VTC članak 6. mijenja se i
glasi: „

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:
- distribucija plina,
- opskrba plinom,
- proizvodnja, opskrba i distribucija toplinske

energije, 
- kupac toplinske energije,
- djelatnosti građenja, izvođenja priključaka,

mreže, instalacijski radovi i dr.“

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Djelatnosti navedene u članku 6. ovog Ugovora

imaju zasebna dva žiro-računa i to distribucija plina i
opskrba plinom imaju jedan račun, a toplinska
energija, kupac toplinske energije i djelatnosti
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građenja, izvođenja priključaka, mreže, instalacijski
radovi i dr imaju posebni žiro-račun.“

III

Ovlašćuje se Uprava trgovačkog društva PLIN
VTC d.o.o. da izradi Izmjenu Ugovora o osnivanju
društva sa ograničenom odgovornošću PLIN VTC
sukladno točki II ove Odluke i pročišćeni tekst
Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom
odgovornošću PLIN VTC. 

IV

Ovlašćuje se Ivica Kirin, predstavnik Grada
Virovitice u Skupštini trgovačkog društva PLIN
VTC d.o.o., da prihvati Izmjenu Ugovora o
osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
PLIN VTC i pročišćeni tekst Ugovora o osnivanju
društva sa ograničenom odgovornošću PLIN VTC Iz
točke II ove Odluke.

V

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

Klasa: 024-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-3
Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu

Gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje srpanj-prosinac 2013.g.

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Virovitice za razdoblje srpanj – prosinac
2013.g.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 022-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-2
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Informacije do kojeg

iznosa Gradonačelnik, 
odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju

i otuđenju nekretnina i pokretnina, te
raspolaganju ostalom imovinom u 2014. g

I

Prima se na znanje Informacija do kojeg iznosa
Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o
stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te
raspolaganju ostalom imovinom u 2014. g.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 406-01/14-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-2
Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o štetama na

poljoprivrednim usjevima od elementarnih
nepogoda u 2013. godini

I

Prihvaća se Informacija o štetama na
poljoprivrednim usjevima od elementarnih
nepogoda u 2013. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 920-11/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-3
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:94/13) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“, broj:6/13) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana, 19. veljače
2014.godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća  o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za grad Viroviticu

u 2013. godini 

I

Prihvaća se Izvješće  o izvršenju plana
gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2013.
godini.

II

Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka i objavit
će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA: 351-01/14-01/03
URBROJ: 2189/01-07/4-14-3
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

GRAD  VIROVITICA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE

POSLOVE I GRADITELJSTVO

IZVJEŠĆE  O  IZVRŠENJU  PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA GRAD

VIROVITICU U  2013. GODINI

VIROVITICA, siječanj 2014. godine

Plan gospodarenja otpadom planski je dokument
gospodarenja otpadom, usklađen je sa županijskim
Planom gospodarenja otpadom, a on sa Strategijom
zaštite okoliša i Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske i programima zaštite okoliša.

U Planu gospodarenja otpadom, pored
gospodarenja komunalnim otpadom, prikazano je
sadašnje stanje postupanja sa neopasnim i opasnim
otpadom, kao i otpadom iz zdravstvenih ustanova na
području grada, iako to nije propisano zadanim
sadržajem Plana. 

Plan gospodarenja otpadom za grad Viroviticu
izradio je Županijski zavod za prostorno uređenje
(stručni dio Zlata Karlović, dipl. inž. bio., a grafičke
obrade Slobodanka Janeš, dipl. inž. geot. i Marijana
Matošina Ljulj, dipl. inž. građ.).

Planom su utvrđene mjere za gospodarenje
otpadom za grad Viroviticu kao što su:
- Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta

komunalnog otpada

- Mjere zaštite podzemnih voda

- Mjere zaštite okoliša

- Naknada vlasnicima nekretnina u blizini

odlagališta

- Novo odlagalište otpada

- Redoslijed aktivnosti sanacije  neuređenih

odlagališta i otpadom onečišćenog tla

- Izbjegavanje otpada u kućanstvu

- Mjere za smanjenje količine otpada

- Planirane aktivnosti u postupanju s komunalnim

otpadom

- Zbrinjavanje neopasnog otpada

- Zbrinjavanje opasnog otpada

Izvršenje i praćenje ovog Plana kontinuirano se
ostvaruju kroz rad nadležnih upravnih odjela Grada
Virovitice i rad gradskih komunalnih tvrtki.

Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta
komunalnog otpada

Upravljanje odlagalištem komunalnog otpada
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Grad Virovitica povjerio je komunalnom društvu
„Flora Vtc“ d.o.o u Virovitici, Vukovarska 5, u
vlasništvu Grada Virovitice.

Nadzor odlagališta vrši Inspekcija zaštite okoliša
i gradska komunalna služba, a po potrebi i druge
inspekcijske službe (sanitarna, vodopravna)

Dana 21. veljače 2005. godine potpisan je
osnovni Ugovor za sanaciju odlagališta komunalnog
otpada „GO VIROVITICA“ u iznosu 27.346.398,82
kn s učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost u navedenoj investiciji u visini 60%.

Sami radovi na sanaciji započeli su 2006. godine,
a od 2007. godine do 2011. godine radovi su se
intenzivirali što je pozitivno utjecalo na planiranu
dinamiku sanacije. 

Sanacija odlagališta komunalnog otpada“GO“
Virovitice završena je u 2013. godini, iako postoji
potreba za izvođenjem dodatnih radova na proširenju
kapaciteta odlagališta. Zbog toga su od Fonda  za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražena
dodatna sredstva za projekt. Vrijednost izvedenih
radova na sanaciji odlagališta iznose 40.042.367,09
kn s PDV-ov, odnosno svi troškovi na sanaciji
ukupno iznose 42.676.382,72 kn od čega je učešće
Fonda 25.605.829,63 kn.

U svrhu sanacije nabavljena su i dva stroja: 
- kompaktor vrijednosti 2.241.750,00 kn,
- utovarivač-gusjeničar vrijednosti 1.584.780,00 kn. 

Zbog prihvata otpada sa područja susjednih
općina (Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina, Lukač
i Voćin), čija su privremena odlagališta striktnom
primjenom usvojenih planskih dokumenata
gospodarenja otpadom gotovo odjednom zatvorena,
količina otpada koja se odlaže na gradsko odlagalište
udvostručila se u odnosu na količinu otpada koja je
bila ulazni parametar prilikom izrade projekta
sanacije odlagališta.

U drugoj polovice 2007. godine Grad Virovitica i
izvođač radova „Flora Vtc“d.o.o. su predložili
najefikasnije i najjeftinije rješenje ovoga problema:
izgradnja nove dvije kasete na Gradskom odlagalištu
Virovitica (kasete br.5 i br.6 južno od projektiranih),
što je analizirano i prihvaćeno od strane Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je
temeljem toga potpisan dodatak Ugovora s
povećanjem investicije u ukupnom iznosu
14.988.920,00 kn. Slijedom navedenog, trenutna
ukupna vrijednost sanacije iznosi 42.335.318,82 kn,
ne mijenjajući ugovorene uvjete (učešće Fonda
60%). U ožujku 2011. godine potpisan je Dodatak X.
osnovnog Ugovora u kojem se ukupna vrijednost
sanacije i proširenja smanjuje na 40.766.727,44 kn,
ne mijenjajući ugovorene uvjete odnosno učešće
Fonda ostaje 60% investicije. Fond za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost priznaje troškove na
sanaciji koji ukupno iznose 42.676.382,72 kn, i od
toga je učešće Fonda 25.605.829,63 kn.

Kako alternativno rješenje odlaganja otpada
zasigurno nećemo imati najmanje sljedeće dvije
godine, zatražena su dodatna sredstva za projekt od
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
to za dva prijedloga sanacije gradskog odlagališta.
Ta dva prijedloga omogućili bi zaprimanje otpada iz
Grada i susjednih pet općina minimalno sljedeće
dvije godine. Prihvatljivi je bio drugi drugi i
kvalitetniji prijedlog, odnosno da se podignu još dva
nasipa i zatvaranje na koti završnog pokrovnog sloja
bude na 133,35 mnm, a dio prostora (polovicu jedne
kazete) na tijelu Odlagališta u toj varijanti
prenamijenit će se u kazetu za odlaganje građe-
vinskog otpada koji sadrži azbest, prijemnog
kapaciteta većeg od 14.000 tona, a koja će izvedbom
u sklopu ovog projekta koštati samo četvrtinu realne
cijene posebno građene kazete. Ostali novostvoreni
volumen tijela Odlagališta omogućit će zaprimanje
svog komunalnog otpada do 2018.g., a poslužit će i
za odlaganje dostatnog dijela neopasnog otpada iz
budućeg postrojenja-sortirnice koja će biti smješteno
u neposrednoj blizini postojećeg Odlagališta.
Naglašavamo da je i ova druga varijanta u potpunosti
pokrivena obuhvatom Izmjene i dopune glavnog
projekta te je za istu izdan i akt o građenju (Potvrda
izmjene i dopune glavnog projekta koja je izdana od
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Grada Virovitice, KLASA:361-03/11-01/36
UR.BROJ:2189/01-11/4-11-7 od 14.09.2011. godine
u Virovitici). Prema projektantskom troškovniku za
ovu varijantu treba osigurati 16.751.322,70 kn +
PDV. 

Da bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost nastavio sa sufinanciranjem 60%
ukupnih troškova na sanaciji odlagališta, mora se
provesti postupak javne nabave  sukladno Zakonu o
javnoj nabavi.

Završetak radova na sanaciji gradskog odlagališta
kao i samo zatvaranje Gradskog odlagališta otpada u
Virovitici obaviti će se po uspostavi  Županijskog
centra za gospodarenje otpadom.

Kao i prethodnih godina količina otpada koja
završi na odlagalištu otpada smanjuje se. Porast
količine otpada koja završi na gradskom odlagalištu
zaustavljena je, i od 2008. godine imamo smanjenje
količine otpada iz godine u godinu na gradskom
odlagalištu. Trend se nastavio i u 2013. godini gdje je
zabilježeno smanjenje od 10,37% u odnosu na 2012.
godinu odnosno smanjenje od 52,66% u odnosu na
2007. godinu. Rezultat je to rada gradskih službi i
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komunalnog društva „Flora Vtc“ d.o.o. na poticanju,
osvješćivanju i edukaciji građana o potrebi i
korisnosti razvrstavanja otpada prema vrsti, te
informiranju o načinu njegovog preuzimanja i
krajnjeg odlaganja.  

Mjere zaštite podzemnih voda

Možemo napomenuti da su po pitanju zaštite
podzemnih voda poduzete sve mjere koje predviđa
Plan gospodarenja otpadom za grad Viroviticu. 

Prije svega u postupku je sanacija te u konačnici
trajno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada koje
se nalazi unutar šireg vodozaštitnog područja
vodocrpilišta. S obzirom na minimalni utjecaj
odlagališta na podzemnu vodu, a posebno na vodu
koja se eksploatira na vodocrpilištu «Bikana», do
završetka sanacije i zatvaranja odlagališta može se i
dalje komunalni otpad odlagati na postojeće
odlagalište.

Mjere zaštite okoliša

U svrhu provođenja mjera zaštite okoliša na
odlagalištu otpada u 2013. godini poduzeto je
slijedeće:
- svakodnevno se kontrolira vrstu, količinu i sastav

otpada na ulazu u odlagalište i o tome voditi
očevidnik

- odloženi otpad  nakon širenja i kompaktiranja
dnevno se prekriva inertnim materijalom, kako bi
se spriječilo širenje neugodnih mirisa, raznošenja
otpada putem vjetra, i spriječilo pristup pticama i
glodavcima

- ispitivanje tla provodi se sukladno s Pravilnikom
o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
štetnim tvarima, svakih pet godina

- provodi se redovita deratizacija od strane
ovlaštene tvrtke za te poslove, kako bi se
spriječila pojava glodavaca

- na odlagalištu su postavljeni i redovito servisirani
protupožarni aparati

- na odlagalištu je postavljen na vidljivo mjesto
Plan u slučaju izvanrednog događaja, koji se treba
provoditi u slučaju akcidentnih situacija (požar,
eksplozija….)

Uvjete za provođenje mjera zaštite podzemnih
voda i zaštite okoliša provodi komunalno društvo
„Flora Vtc d.o.o.“  kojem je povjereno upravljanje
odlagalištem otpada.

Naknada vlasnicima nekretnina u blizini
odlagališta

Sukladno zakonskim odredbama kojima se
regulira gospodarenje otpadom, vlasnik zakonito
izgrađene stambene i stambeno-poslovne građevine,
koja se nalazi na udaljenosti do 500 m od građevine
namijenjene zbrinjavanju otpada, ima pravo na
novčanu naknadu zbog umanjenja vrijednosti
nekretnine, uz uvjet da je nekretninu stekao prije
početka gradnje građevine namijenjene zbrinjavanju
otpada.

Obveznik plaćanja naknade je vlasnik ili nositelj
drugih stvarnih prava na građevini namijenjenoj
zbrinjavanju otpada, u ovom slučaju Grad Virovitica.

Tijekom 2013. godine Grad Virovitica nastavio je
poduzimati sve radnje u svrhu isplate naknade radi
namirenja tržišne vrijednosti nekretnine vlasnicima
stambenih i stambeno-poslovnih građevina koje se
nalaze na udaljenosti do 500 m od postojećeg
odlagališta "GO Virovitica".  

Izvršene su procijenjene vrijednosti nekretnina
od strane sudskog vještaka i temeljem procjena
izvršen je izračun na način da je iznos procijenjene
nekretnine pomnožen sa koeficijentom 0,15 te je
tako utvrđena naknada koja će se isplaćivati tijekom
5 godina u  tromjesečnim obrocima s tim da se
svakom obroku dodaje kamatna stopa Hrvatske
narodne banke.

U 2013. godini na račun naknade radi namirenja
tržišne vrijednosti nekretnine vlasnicima stambenih i
stambeno-poslovnih građevina koje se nalaze na
udaljenosti do 500 m od postojećeg odlagališta "GO
Virovitica",  isplaćeno je 790.967,41 kn.

Sredstva za isplate naknada vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja Gradskog odlagališta
Virovitica osiguravaju se iz sredstava uplaćenih od
strane nositelja stvarnih prava na Gradskom
odlagalištu Virovitica („Flora Vtc“ d.o.o.) i drugih
jedinica lokalne samouprave koje se koriste
Gradskim odlagalištem Virovitica i sredstva
Proračuna.

Druge jedinice lokalne samouprave tijekom
2013.g. trebale su uplatiti u proračun Grada iznose
kako slijedi; 

Općina Suhopolje - 29.183,84 kn
Općina Šp. Bukovica  - 15.641,17 kn
Općina Gradina - 14.586,74 kn
Općina Lukač - 15.519,67 kn
Općina Voćin - 1.213,63 kn
Društvo „Flora Vtc“ d.o.o. kao nositelj stvarnih

prava na gradskom odlagalištu Virovitica trebalo je
uplatiti u proračun Grada ukupno 128.736,50 kn,
odnosno 11.382,31 kn mjesečno.
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Novo odlagalište otpada

Po pitanju novog odlagališta otpada niti u 2013.
godini, nema većeg napretka u odnosu na prethodno
razdoblje. Krajem 2005. godine u području obuhvata
Prostornog plana uređenja grada Virovitice, na
mjestu eksploatacijskog polja opekarske gline,
sjeverno od naselja Jasenaš, predviđena je lokacija
za smještaj Županijskog centra za gospodarenje
otpadom. 

Za lokaciju je potrebno izvršiti preliminarna
ispitivanja i pokrenuti izradu Studije utjecaja na
okoliš, međutim tu obvezu kao i sve ostale potrebne
radnje na sebe je preuzeo Županijski centar za
gospodarenje otpadom d.o.o. - novoosnovana
tvrtka u vlasništvu Virovitičko-podravske županije.

Sukladno novom Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:94/13) jedinice lokalne samouprave dužne su na
svom području osigurati funkcioniranje jednog ili
više reciklažnih dvorišta.

Obzirom da Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sufinancira, u obliku financijske
pomoći jedinicama lokalne samouprave, projekte
izgradnje reciklažnih dvorišta što je i namjera Grada
Virovitice da na taj način pristupiti izgradnji istih.

Pretpostavka za podnošenje zahtjeva Fondu za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta je,
između ostalog, da se lokacija nalazi u prostornom
planu jedinice lokalne samouprave. Slijedom toga
pokrenut je postupak da se prostornim planom Grada
Virovitice predvide dvije lokacije za izgradnju
reciklažnih dvorišta i to uz postojeće gradsko
odlagalište i na parceli uz teretni terminal na
Vinkovačkoj cesti.

Redoslijed aktivnosti sanacije  neuređenih
odlagališta i otpadom onečišćenog tla

Prilikom izrade Plana na području grada još
uvijek postoji sedam «divljih» odlagališta otpada, te
je utvrđen i redoslijed sanacije divljih odlagališta i
otpadom onečišćenog tla, uzimajući u obzir površinu
onečišćenog područja i količina odloženog otpada.

Za sanaciju Planom je utvrđen slijedeći
redoslijed:

- odlagalište otpada u naselju Rezovac
- odlagalište otpada u naselju Golo Brdo 
- otpadom onečišćeno tlo na klizištu Jasenaški put
- odlagalište u Ličkoj ulici
- odlagalište otpada u naselju Sveti Đurađ
- odlagalište otpada u Jasenašu

- odlagalište otpada u Bečkoj ulici
- odlagalište otpada u naselju Požari

Kako je Grad Virovitica u osiguranju sredstava za
sanaciju «divljih» odlagališta otpada očekivao
pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, a kako očekivana sredstva nisu
pristigla Grad će u narednom periodu ista pokušati
osigurati iz vlastitih prihoda te nastaviti i
intenzivirati radove na sanaciji «divljih» odlagališta
otpada sukladno mjerama definiranim Planom. 

Povodom Dana planeta Zemlje, djelatnici Grada
Virovitice i komunalnog društva „Flora Vtc“ d.o.o.
uključili u kampanju “Zelena čistka”. Kampanja se
održava u cijeloj Hrvatskoj.Prilikom naprijed
spomenute akcije, u prigradskom naselju Podgorje,
je skupljeno mnoštvo otpada koje se nalazilo na
divljim odlagalištima u okolnim šumama.

Izbjegavanje otpada u kućanstvu

Grad Virovitica i komunalno društvo „Flora Vtc“
d.o.o. ulažu velike napore na osvješćivanju i
poticanju građana na razvrstavanje otpada prema
vrsti: ambalažni  (papir, staklo, metal), biorazgradiv
(ostaci hrane), i otpad koji se ne može više preraditi-
reciklirati ili kompostirati, i to sve već u
kućanstvima. 

Sukladno odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:94/13)  jedinice lokalne samouprave dužne su
na svom području osigurati uvjete i provedbu
propisanih mjera za pravilno gospodarenje
komunalnim otpadom, prvenstveno u smislu
organiziranja odvojenog sakupljanja
biorazgradljivog komunalnog otpada na način da se
omogućuje smanjenje količine deponiranog smeća
na odlagalištu i ponovno korištenje korisnog otpada
kao sirovine u nastajanju novih vrijednosti. 

Poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
otpada na području grada Virovitice obavlja „Flora
Vtc“ d.o.o., komunalno društvo u 100%-tnom
vlasništvu Grada Virovitice. Naprijed navedena
tvrtka zajedno sa lokalnom upravom uvodi mjere za
pravilno gospodarenje komunalnim otpadom,
između ostalog, planira se sav korisni otpad koji
nastaje na području grada Virovitice odvojeno
sakupljati kako isti ne bi završio na odlagalištu.
Korisni, odvojeno sakupljeni otpad, (papir i plastika)
već se odvojeno sakuplja od privatnih kućanstava,
međutim  u odvojenom sakupljanu korisnog otpada
(papira i plastike) dosada nisu bili obuhvaćeni
korisnici koji stanuju u zgradama zajedničkog
stanovanja.
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Vezano uz navedeno, Grad Virovitica i tvrtka
„Flora Vtc“ d.o.o. planiraju nabaviti posude za otpad
i to kako slijedi; žute za plastiku, plave za papir i
posude za bio-otpad. Unatoč činjenici da se od
privatnih kućanstava korisni otpad već odvojeno
sakuplja, naglašavamo kako su posude za komunalni
otpad za privatna kućanstva podijeljene prije 7
godina, slijedom toga i ovdje se javlja potreba za
nabavom istih u svrhu zamjene oštećenih i puknutih
posuda.

Na području grada Virovitice ima 132 zgrade
kolektivnog stanovanja, sa ukupno 1553 stana od
kojih je dio neuseljen. Vezano uz postavljanje EKO-
otoka za sakupljanje korisnog i biootpada neki su
stambeni objekti spojeni, uglavnom oni koji dijele
zajedničke dvorišne prostore tako da je broj posuda
koje je potrebno nabaviti je sljedeći;

- Kontejner 1100 L za papir       81 
- Kontejner 1100 L za plastiku   81
- Posuda 240 L za papir             59
- Posuda 240 L za plastiku          59
- Posuda 240 L za biootpad       156

EKO-otok se dodijeljuje za više od 9 stanova u
stambenoj zgradi odnosno za 8 ukoliko postoji
dvorište za smještaj koje je zatvoreno za spajanje
više stambenih zgrada zbog većeg broja stanova.
Nadalje, neki EKO-otoci su namijenjeni za veći broj
stanova, ali zbog ograničenog prostora smještaja
većeg broja posuda na javnoj površini postavljen je
manji broj posuda koje će se češće prazniti. To znači
da za potrebe višestambenih zgrada trebamo nabaviti
je potebno nabaviti: 

-98 kontejnera za papir, 
-98 kontejnera za plastiku, 
-70 posuda 240L za papir, 
-70 posuda 240 L za plastiku, 
-186 posuda 240 L za bio-otpad.
Za privatna kućanstva potrebno je nabaviti

posude za papir, plastiku i bio-otpad veličine 120L.

Ukupno je za područje grada Virovitice potrebno
nabaviti 6619 posuda za svaku vrstu otpada. Grad
Virovitica uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša
financirat će nabavu kanti i kontejnera potrebnih za
kućanstva i zelene otoke. 

Ovakav način postupanja s otpadom u kućanstvu
traži visoku ekološku svijest pojedinca, a u tu svrhu
Grad i komunalno društvo „Flora Vtc“ d.o.o.
osigurali su prihvat razvrstanog otpada u odvojene
spremnike za pojedine vrste otpada, prikupljanje
glomaznog i elektroničkog otpada kao i otkup
sekundarnih sirovina.

Planirane aktivnosti u postupanju s komuna-
lnim otpadom

Prema Planu gospodarenja otpadom za grad
Viroviticu u 2013. godini provođene su sljedeće
aktivnosti u postupanju s komunalnim otpadom:
- Intenzivno su provođene mjere za smanjivanje

količine odloženog otpada na odlagalištu
(selekcija i obrada otpada).

- Dužna pažnja posvećivala se održavanju i
redovitom pražnjenju eko otoka za selektivno
prikupljanje otpada.

- Nastavljeno je organizirano preuzimanje
odvojeno skupljenog papirnatog i plastičnog
otpada iz kućanstava na čitavom području Grada
Virovitice.

Odvoz u vrećama prikupljenog korisnog otpada
vrši se dva puta mjesečno, u prvom i trećem tjednu
svakoga mjeseca i to u dane redovnog odvoza kada
građani vreće iznose na ulicu i odlažu ih uz posude
za komunalni otpad, te za svaku predanu vreću
dobivaju novu potpuno besplatno. 

Sva organizacija i provedba ove aktivnosti je na
trošak društva „Flora Vtc“ d.o.o. i svakako treba
pohvaliti ovu inicijativu, kao i brzu i kvalitetnu
reakciju kojom su Grad Viroviticu uvrstili među
najnaprednije hrvatske gradove koji su do sada
pokrenuli ovu aktivnost.  

Zbrinjavanje neopasnog otpada

Neopasni otpad, nakon što se iz njega odvoji
otpad koji podliježe recikliranju, odlaže se na
gradsko odlagalište otpada. Ovaj otpad na gradsko
odlagalište dovozi komunalno društvo „Flora Vtc“
d.o.o. ili sami proizvođači otpada vlastitim
prijevozom uz obveznu kontrolu otpada na ulazu u
odlagalište. Obradom neopasnog otpada bitno se
smanjuje količina otpada koja se odlaže na
odlagalište, te se u tom smislu najviše i djeluje.

Zbrinjavanje opasnog otpada

Na području grada evidentirani proizvođači
opasnog otpada su Opća bolnica Virovitica, Dom
zdravlja Virovitičko-podravske županija i društvo
„Feliks“ d.o.o.- veterinarska praksa za male
životinje, koji su u 2013. godini potpisali ugovor o
zbrinjavanju infektivnog otpada sa tvrtkom Excido
d.o.o. iz Osijeka, te se infektivni otpad zbrinjavao
sukladno zakonskim propisima.

Opasni otpad u obliku uginulih i stradalih
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životinja na području grada prikuplja tvrtka „Feliks“
d.o.o. iz Virovitice koja ga nakon privremenog
skladištenja u za to posebno prilagođenom prostoru
predaje tvrtci Agroproteinka d.d. iz Sesvetskog
Kraljevca koja ovaj otpad prevozi i zbrinjava
sukladno zakonskim propisima. 

ZAKLJUČAK

Analizom provedbe Plana gospodarenja otpadom
za grad Viroviticu uočena je potreba za daljnjom
stalnom edukacijom kako građanstva i gospodarskih
subjekata koji proizvode otpad tako i stručnih osoba
koje sudjeluju u praćenju provedbe samog Plana.

Budući da je Plan donesen za razdoblje od osam
godina prema svom sadržaju može se reći da je Plan
tijekom 2013. godine dijelom realiziran, a mjere koje
nisu u potpunosti realizirane očekuju se u narednom
periodu, tj. kada se za realizaciju istih stvore
određeni preduvjeti, kao što su npr. osiguravanje
sredstava u proračunu za sanaciju «divljih»
odlagališta otpada. 

Na gospodarenje otpadom u gradu Virovitici
utječe i količina otpada iz drugih jedinica lokalne
samouprave a koji se zbrinjava na području grada,
što je dovelo do promjene u smislu povećanja
kapaciteta odlagališta, povećanja vrijednosti
sanacije odlagališta, kao i produžetak rokova
završetka sanacije, te zatvaranja odlagališta.

U 2013. godini ponovno je zabilježeno smanjenje
količine otpada na gradskom odlagalištu i to  10,37%
u odnosu na 2012. godinu, odnosno smanjenje od
52,66% u odnosu na 2007. godinu. Rezultat je to
rada i napora Grada Virovitice i komunalne tvrtke
„Flora Vtc“ d.o.o. na poticanju, osvješćivanju i
edukaciji građana o potrebi i korisnosti razvrstavanja
otpada prema vrsti, te informiranju o načinu
njegovog preuzimanja i krajnjeg odlaganja.  

KLASA: 351-01/14-01/03

URBROJ: 2189/01-03/17-14-2

Virovitica, 27. siječnja 2014. godine

Privremeni pročelnik

Marijo Klement, ing. građ., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu 

Flore Vtc d.o.o.

I

Prihvaća se Izvješće o radu Flore Vtc d.o.o.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 363-01/14-01/21
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-4
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2013. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 361-02/14-01/01

Ur.broj: 2189/01-07/4-14-3

Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture 
Grada Virovitice u 2013. godini

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2013. g. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 363-01/14-01/10

Ur.broj: 2189/01-07/4-14-3

Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

utroška  sredstava spomeničke rente 
za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 612-13/13-01/27

Ur.broj: 2189/01-07/4-14-5

Virovitica, 19. veljače 2014. 

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 7.  sjednici
održanoj dana 19. veljače 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.
godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 321-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-3
Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o radu i izvršenim

aktivnostima na području Mjesnih odbora
Grada Virovitice za 2013. godinu 

I

Prihvaća se Informacija o radu i izvršenim
aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2013. godinu.
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II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 026-01/14-01/01

Ur.broj: 2189/01-07/4-14-3

Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provođenju

higijeničarske službe na području grada
Virovitice i upravljanja skloništem za

životinje za 2013. godinu 

I

Prihvaća se Izvješće o provođenju higijeničarske
službe na području grada Virovitice i upravljanja
skloništem za životinje za 2013. godinu. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“
Klasa: 363-02/14-01/02

Ur.broj: 2189/01-07/4-14-4

Virovitica, 19. veljače 2014. 

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 7. sjednici
održanoj dana 19. veljače 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog

savjeta mladih Grada Virovitice u 2013.g.

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice u 2013.g.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 021-04/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-4
Virovitica, 19. veljače 2014. 

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 7. sjednici
održanoj dana 19. veljače 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog

savjeta mladih Grada Virovitice u 2013.g.

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice u 2013.g.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 021-04/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-4
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o provođenju
Odluke o komunalnom redu na području

grada Virovitice u 2013. godini 

I

Prihvaća se Informacije o provođenju Odluke o
komunalnom redu na području grada Virovitice u
2013. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 363-01/14-01/20
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-3
Virovitica, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o ostvarivanju

prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu 

I

Prihvaća se Informacija o ostvarivanju prava iz
socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna
Grada Virovitice za 2013. godinu. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 550-06/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-3
Virovitica, 19. veljače 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 7. sjednici održanoj dana 19. veljače
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na

području grada Virovitice za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na
području grada Virovitice za 2013. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 210-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/4-14-4
Virovitica, 19. večljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice broj 6/13) gradonačelnik Grada Virovitice
na sjednici održanoj dana 07. veljače 2014. donosi 

ODLUKU
o visini mjesečne naknade troškova

članovima Vijeća srpske nacionalne manjine

I.

Predsjedniku Vijeća srpske nacionalne manjine
pripada pravo naknade troškova u iznosu od 120,00
kuna neto mjesečno.

Članovima Vijeća srpske nacionalne manjine
pripada pravo naknade troškova u iznosu od 60,00
kuna neto mjesečno.

II.

Obračun naknade iz točke I. ove Odluke vršit će
se u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
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III.

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

KLASA: 400-02/14-01/02
URBROJ: 2189/01-08-01/2-14-2
U Virovitici 07. veljače 2014.

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

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)
gradonačelnik Grada Virovitice na sjednici održanoj
dana 07. veljače 2014. donosi

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG 

ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

I.

U članku 12. Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za društvene djelatnosti („Službeni
vjesnik“ Grada Virovitice broj 16/10 i 11/12)  pod
„Red. broj: 2“, naziv radnog mjesta  „VIŠI
STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI“ mijenja se i glasi „VIŠI STRUČNI
SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE“.

II.

U članku 12. Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za društvene djelatnosti („Službeni

vjesnik“ Grada Virovitice broj 16/10 i 11/12) pod
„Red. broj: 2“, ispod podnaslova „VIŠI STRUČNI
SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI“ ,
u alineji 1. riječi „ili magistar/ra društvenog
usmjerenja“ se brišu i stavlja se točka.

III.

Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
redu upravnog odjela za društvene djelatnosti objavit
će se u „Službenom vjesniku“ Grada Virovitice.

KLASA: 023-01/14-01/01
URBROJ: 2189/01-08-01/2-14-2
U Virovitici 7. veljače 2014.

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

Nakon izvršenog pregleda teksta Programa
ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020.,
utvrđeno je da nedostaje dio teksta u Programu
ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014.-2020. koji
je objavljen u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“ br. 14/13. od 26. rujna 2013. godine, te se
daje 

ISPRAVAK
Programa ukupnog razvoja 
Grada Virovitice 2014.-2020.

U Programu ukupnog razvoja Grada Virovitice
2014.-2020. iza Mjera 2.1.5. Podizanje razine
informatičkih znanja u mikroregiji treba stajati:
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Klasa:302-02/13-01/03
Urbroj:2189/01-07/4-14-2
Virovitica, 25. veljače 2014.

Tajnik
Mirjana Terlecky, dipl.iur., v.r.
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