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Na osnovu stavka 23. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01, 26/03 
- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-Uredba, 178/04., 
38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 84/11.), te članka 
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na  16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 
2012. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama  Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br.11/11.) u članku 10. 
stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pod staračkim domaćinstvom smatra se 
domaćinstvo u kojem žive:
- supružnici od kojih je jedan stariji od 65 

godina a ukupni mjesečni prihod im ne prelazi 
iznos od 3.800,00 kuna,

- samac stariji od 65 godina uz uvjet da mu 
ukupni mjesečni prihod ne prelazi iznos 
1.900,00 kuna“.

Članak 2.

U  članku 22. u stavku 1. točka 1. mijenja se i 
glasi:

„1. za poslovni prostor koji služi za proizvodne 
djelatnosti:
- tvorničke hale, skladišta, garaže i drugi 

pomoćni prostori u funkciji proizvodnje  
koeficijent namjene = 1,8 „

U  istom stavku  točki 2. alineja 2. mijenja se i 
glasi:
„- deficitarne obrtničke radionice: urarske 

usluge, usluge popravka kišobrana, 
postolarske usluge, izrada ključeva, izrada 
metli i četaka, kovači, medičari, popravci 
stolova od bambusove trske, popravak bicikla, 
užari, bačvari i sl., i skladišta koja služe za 
navedene namjene 

 koeficijent namjene = 1“

U  istom stavku  točki 2. alineja 6. mijenja se i 
glasi:
„- trgovine i trgovački centri veličine do 300 m2 

uključujući skladišni i manipulativni prostor 
koji služe za navedene namjene, te restorani 
uključujući skladišni i manipulativni prostor 

23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Virovitice u 2011. godini 11
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Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 13/09, 18/09), u članku 13. 
stavak 1. alineja 2., briše se.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. alineja 3., mijenja se i 
glasi:

 „- radi oblikovanja građevinske čestice i 
ozakonjenja nezakonitih zgrada, u slučajevima 
određenim zakonom,“.

Članak 3.

U članku 13. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Neposrednom pogodbom, ispod utvrđene tržišne 

cijene, prodati će se zemljište u vlasništvu Grada u 
slučajevima određenim zakonom.“.Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja 
da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice.

Članak 5. 

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

KLASA: 940-01/12-01/09
URBROJ: 2189/01-05/2-12-3
U Virovitici, 15. ožujka 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Temeljem čl. 3. i čl. 6. 42. st. 2. Zakona o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 
125/11.), i čl. 30. Statuta Grada Virovitice (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 5/09.) Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 16. sjednici održanoj dana 15. 
ožujka 2012. godine, donosi, slijedeću,

Odluku o Izmjeni i dopuni
Odluke o zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

 U Odluci o zakupu poslovnog prostora (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 18/09. i 11/11), mijenja 
se naziv Odluke tako da sada glasi:

 "Odluka o  zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora"

koji služe za navedene namjene 
 koeficijent namjene = 6 „

U istom stavku točki 2. alineja 8. mijenja se i 
glasi:
„- trgovački odnosno robni centri veličine veće 

od 300 m² uključujući skladišni i manipulativni 
prostor koji služe za navedene namjene, te 
kladionice,  zlatari, bankarstvo, osiguravajuća 
društva, igraonice na sreću, štedionice, 
uključujući skladišni i manipulativni prostor 
koji služi za navedene namjene 

 koeficijent namjene = 10“ 

Članak 3.

 Rješenja o plaćanja komunalne naknade izdana 
do 29.02.2012. godine za poslovne prostore kojima 
je koeficijenti namjene utvrđuju prema članku 2. ove 
Odluke  stavljaju se van snage.

 Upravni odjel nadležan za komunalno 
gospodarstvo do 31. ožujka 2012. godine izvršit 
će reviziju obveznika i površine prostora iz članka 
2. ove Odluke i donijeti nova Rješenja o obavezi 
plaćanja.

Članak 4.

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

KLASA:363-03/11-01/198
UR.BROJ:2189/01/03/2-12-6
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 5/09), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 16.  sjednici održanoj dana 15. ožujka 
2012. godine, donosi 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
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Članak 57. c

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora zakupnik 
iz članaka 57. a ove Odluke podnosi u roku od 
90 dana od dana javne objave Popisa poslovnih 
prostora koji su predmet  kupoprodaje upravnom 
odjelu nadležnom za poslove zakupa i kupoprodaje 
poslovnog prostora.

Sve poslove vezane za postupak kupoprodaje 
poslovnog prostora provodi upravni odjel nadležan 
za poslove zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora.

Članak 57. d

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

Članak 57. e

Poslovni prostori iz članka 57. c prodaju se po 
tržišnoj cijeni.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka kada se 
poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku pod 
uvjetima iz članka 57. a ove Odluke, tržišna cijena 
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.

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.

Tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih 
ulaganja sadašnjeg zakupnika utvrđuje ovlašteni 
sudski vještak građevinske struke.

Članak 57. f

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

Članak 57. g

Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi 
Gradsko vijeće Grada Virovitice.„

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Ovom Odlukom uređuje se kupoprodaja 

poslovnog prostora sadašnjem zakupniku u 
vlasništvu Grada Virovitice".

Članak 2.

Iza članka 57. dodaje se novi podnaslov i novi 
članci 57. a, 57. b, 57. c, 57. d, 57 e., 57. f i 57. g, 
koji glase:

"VIII. Kupoprodaja poslovnog prostora koji 
se nalazi u vlasništvu Grada Virovitice ili s kojim 
raspolaže Grad Virovitica.

Članak 57. a

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.

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 prednika ili 

- morao napustiti poslovni prostor koji 
je koristio zbog povrata toga prostora u 
vlasništvo prijašnjem vlasniku, a do tada 
je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od 
najmanje pet godina.

Članak 57. b

Prodaja poslovnih prostora iz članaka 57. a vrši 
se na temelju Popisa poslovnih prostora koji su 
predmet kupoprodaje.

Popis iz stavka 1. ovog članka utvrđuje  Gradsko 
vijeće Grada Virovitice na prijedlog gradonačelnika. 
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Članak 3.

Iza članka 58. a dodaje se novi članak 58. b, koji 
glasi:

“Članak 58. b

Grad Virovitica može davati u zakup poslovne 
prostore koji su bili u društvenom vlasništvu s 
pravom korištenja grada za koje se vode postupci na 
temelju Zakona o naknadi za imovinu  oduzetu za 
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do 
pravomoćnog okončanja tih postupaka.„

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja 
da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 5.

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

KLASA:372-01/12-01/09 
URBROJ: 2189/01-10/1-12-3
U Virovitici, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
broj: 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 
38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim 

djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11. i 11/11.) u članku 
4. pod red. brojem 1. iza alineje 4. dodaje se nova 
alineja 5. koja glasi:

„- održavanje groblja i prijevoz pokojnika“.

Članak 2. 

U članku 20. stavku 1. alineja 1. briše se. 

Alineje: 2., 3., 4., 5. i 6. postaju alineje: 1., 2., 3., 
4. i 5. 

Članak 3.

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

Klasa: 363-01/12-01/21
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-3
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 46. stavka 1. i 5. Zakona o 

prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 
178/04, 48/05, 111/06, 63/08,124/09, 91/10 i 112/10) 
i članka 30. Statuta grada Virovitice (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice br. 5/09) Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 16. sjednici održanoj dana  15. 
ožujka 2012.g. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni 

Odluke o autotaksi prijevozu 
na području Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o autotaksi prijevozu na području grada 
Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 
18/09. i 3/10.) u članku 3. stavak 2. briše se. 

Članak 2. 

U članku 8. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„ Iznimno, nadležni Upravni odjel Dozvolu za 

obavljanje autotaksi prijevoza može izdati fizičkoj 
ili pravnoj osobi koja nema  sjedište/prebivalište na 
području Grada Virovitice ukoliko postoji slobodna 
dozvola za izdavanje autotaksi prijevoza na području 
Grada Virovitice i nema zainteresiranih prijevoznika 
sa sjedištem/prebivalištem na području Grada  koji 
ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 2. stavka 2. članka 8. 
ove Odluke.“
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Grada Virovitice na 16. sjednici održanoj dana 15. 
ožujka  2012. godine donosi

 
ODLUKU

 o izmjeni odluke o osnivanju 
Agencije za razvoj Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Agencije za razvoj Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 
11/11.), u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Agencija posluje pod nazivom: Razvojna 
agencija VTA.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Sjedište agencije je u Virovitici, Trg kralja 

Tomislava 6/1.“.

Članak 2.

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

KLASA: 302-01/12-01/07
URBROJ: 2189/01-10/1-12-3
Virovitica, 15. ožujka 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Temeljem članka 18. Odluke o raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice 
(pročišćeni tekst) (''Službeni vjesnik'' Grada 
Virovitice br. 2/10) i članka 30. Statuta Grada 
Virovitice (“Službeni vjesnik“ Grada Virovitice 
br. 5/09.) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, 
donosi sljedeću

O D L U K U
o osnivanju prava građenja na zemljištu čk.br. 

1175/2 površine 5817 m² k.o. Virovitica 

I

Virovitičko-podravskoj županiji daje se osnivanje 
prava građenja na zemljištu čk.br. 1175/2 površine 
5817 m² k.o. Virovitica, koja se sastoji od dijela 
zemljišta čk.br. 1175 površine 9 jutara i 1137 čhv 
upisana u zk.ul.br. 73 k.o. Virovitica na lokaciji 
Ulice Matije Gupca 78 u svrhu izgradnje učeničko-
studentskog doma i studentskog restorana.

Članak 3.

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

KLASA: 340-01/12-01/04
UR:BROJ: 2189/01-10/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(˝Službeni vjesnik Grada Virovitice˝ br. 5/09.) 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na sjednici 16. 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću 
Poslovni park Virovitica 

Članak 1.

U Odluci o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću Poslovni park Virovitica („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/08. i 18/08.) u točki 
II iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Sjedište Društva je u Virovitici, Ivana Gorana 
Kovačića 8.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Virovitice 
Ivica Kirin za potpisivanje Izjave o izmjeni Izjave 
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
Poslovni park Virovitica.

Članak 3.

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

Klasa: 302-01/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama 

(Narodne novine RH br. 76/93, 29/97. i 47/99.) i 
članka 39. Statuta Grada Virovitice Gradsko vijeće 
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Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih 
(„Narodne novine“ br. 23/07.) , članka 5. Odluke o 
osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 12/07.) 
i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 16. sjednici održanoj dana 15. 
ožujka 2012. godine, donosi 

O D L U K U
o objavljivanju javnog poziva za izbor članova 

Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

I

Pokreće se postupak izbora Gradskog savjeta 
mladih Grada Virovitice koji ima devet članova.

II

Javni poziv sastavni je dio ove Odluke.

III

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih 
predlagatelja dostavljaju se Odboru za izbor i 
imenovanje Gradskog vijeća Grada Virovitice.

IV

Javni poziv sukladno Odluci o osnivanju 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice objavit će 
se u „Virovitičkom listu“.

V

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

Klasa: 021-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-3
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o 

umjetničkom obrazovanju (NN 90/11) i članka 30. 
Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada 
Virovitice 5/09) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 
16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, 
donosi

II

Osnivanje prava građenja za zemljište iz točke I. 
ove Odluke daje se bez naknade na rok od 30 godina.

III

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje Ugovora 
o osnivanja prava građenja na zemljištu čk.br. 1175/2 
površine 5817 m² k.o. Virovitica, koja se sastoji od 
dijela zemljišta čk.br. 1175 površine 9 jutara i 1137 
čhv upisana u zk.ul.br. 73 k.o. Virovitica.

KLASA: 302-01/12-01/01
URBROJ:2189/01-10/1-12-4
U Virovitici, 15. ožujka 2012. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 15. Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11. 
i 12/12.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice  
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 5/09.), Gradsko 
vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici održanoj dana 
15. ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o stavljanju van snage Odluke o načinu 

provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 
nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 

Grad Virovitica ima udjele u vlasništvu

Članak 1.

Stavlja se van snage Odluka o načinu provedbe 
javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih 
odbora trgovačkih društava u kojima Grad Virovitica 
ima udjele u vlasništvu („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 4/11.).

Članak 2. 

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

Klasa: 302-01/11-01/12
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-6
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.,v.r.
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 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(NN br. 87/08., 86/09., 92/10. i 90/11.) i članka 
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 
2012. godine, donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu 

Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica

I

 Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu 
Odluku o  Izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica Klasa: 602-
01/12-02/06  Ur.broj: 2189-16-10-12-1.

II

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

Klasa: 602-02/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 22. Zakona o umjetničkom 

obrazovanju („Narodne novine“ 130/11) i članka 
30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 5/09) Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na 16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 
2012. godine donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu 

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

I

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene 
škole Jan Vlašimsky KLASA: 003-05/12-01/06, 
URBROJ: 2189-32-01-12-01.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu 

participacije za školsku godinu 2012./2013.

I.

Daje se suglasnost na Odluku o iznosu 
 participacije  za školsku godinu 2012./2013. 
Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica KLASA: 
602-01/12-01/20, URBROJ: 2189-32-01-12-04.

II.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku 
Grada Virovitice.

KLASA: 602-01/12-01/02
URBROJ: 2189/01-04/1-12-4

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju 

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.., 90/11. i 
5/12.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09., Gradsko vijeće 
Grada Virovitice na 16.  sjednici održanoj dana  15. 
ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu 

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica

I

   Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
škole Vladimir Nazor Virovitica Klasa: 602-01/12-
02/01, Ur.broj: 2189-17-12-10.

II

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

Klasa: 602-02/12-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.,v.r.
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R J E Š E N J E
o  razrješenju i imenovanju člana

Odbora za statutarno-pravna pitanja

I

Dražen Kurečić razrješuje se dužnosti člana 
Odbora za Statutarno-pravna pitanja.

II

Za člana Odbora za statutarno-pravna pitanja 
imenuje se Andreja Horvat Carevski.

III

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 021-01/12-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-1
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
 Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom 

odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97. 
i 107/07.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/08.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana15. ožujka 2012. godine, donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju članova

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ 
Virovitica

I

 Iris Baličević i Mihaela Kulej razrješuju se 
dužnosti članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Cvrčak“ Virovitica.

II

 Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Cvrčak“ imenuju se: Ksenija Perkec dipl.oec. i 
mr.sc. Alida Saračević Moslavac.

II

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

KLASA: 602-01/12-01/01
URBROJ: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

. .

 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(NN br. 87/08.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice 
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09., 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu 

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica

I

 Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za 
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica  Klasa: 
012-03/12-01/01, Ur. broj: 2189-22-10-12-01.

II

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

Klasa: 602-02/12-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
 Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.) 
i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. 
sjednici održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, 
donosi 
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II

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

Klasa: 022-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-3
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. 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 pokretnina i 

nekretnina u 2011. g

I

Prima se na znanje Informacija do kojeg iznosa 
Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o 
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 2011.g.

II

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

Klasa: 406-01/12-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-3
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

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

mladih Grada Virovitice

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog savjeta 
mladih Grada Virovitice.

III

 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 601-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-1
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 6. Zakona o izboru članova 

predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 
44/05-pročišćeni tekst i 109/07.) i članka 30. 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 5/09.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice na  16. sjednici održanoj dana 15. ožujka 
2012.g., utvrdilo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Izvješće Mandatnog 
povjerenstva kojim se utvrđuje mirovanje mandata 
vijećnika Gradskog vijeća Grada Virovitice Dražena 
Kurečića s danom 19. siječnja 2012.g. te početak 
obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća 
njegova zamjenika Igora Hrgovića.

Klasa: 021-05/12-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16.  sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika 
Grada Virovitice za razdoblje srpanj - prosinac 

2011.g.

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada 
Virovitice za razdoblje srpanj - prosinac 2011.g.
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I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Virovitice u 2011. g. 

II

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

Klasa: 363-01/10-01/72
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-6
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16.  sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

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

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. 
godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu.

II

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

Klasa: 320-01/10-01/75
Ur.broj: 2189/01-07/3-11-7
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16.  sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

II

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

Klasa: 022-01/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

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

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2011. godini

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u 2011. godini.

II

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

Klasa: 361-01/10-01/25
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-9
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Grada 

Virovitice u 2011. godini
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na 
području Grada Virovitice za 2011. godinu

I

 Prihvaća se Izvješće Policijske uprave 
Virovitičko-podravske  o stanju sigurnosti na 
području Grada Virovitice za 2011. godinu.

II

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

Klasa: 210-01/12-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o štetama na 

poljoprivrednim usjevima od elementarnih 
nepogoda u 2011. godini

I

Prihvaća se Informacija o štetama na 
poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda 
u 2011. godini.

II

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

Klasa: 920-11/12-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-10-4
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 27. Odluke o davanju 

gradskih stanova u najam(„Službeni vjesnik“ Grada 
Virovitice br. 11/11 ) i članka 39. Statuta Grada 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
utroška  sredstava spomeničke rente za 2011. 

godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu. 

II

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

Klasa: 612-08/10-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-8
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi

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

komunalnih vodnih 
građevina u  2011. godini

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gradnje 
komunalnih vodnih građevina u 2011. godini.

II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 361-01/10-01/26
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-11
Virovitica, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

.
 Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.), 
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 16. sjednici 
održanoj dana 15. ožujka 2012. godine, donosi
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 ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva

za reviziju dodijeljenih stanova

 I

Osniva se Povjerenstvo za reviziju dodijeljenih 
stanova

II

U Povjerenstvo za reviziju dodijeljenih stanova 
imenuju se: 

 
1. Robert Cenger, za predsjednika
2. Darko Bukovšak, za člana
3. Štefanija Gabaj, za člana

III

 Povjerenstvo je po obavljenom poslu 
dužno  dostaviti izvješće o utvrđenom stanju 
Gradonačelniku.

IV

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

 
KLASA: 370-01/12-01/09 
URBROJ: 2189/01-04/1-12-1
Virovitica, 07. ožujka 2012.

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

.
Temeljem članka 81. stavak 1. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 
broj 86/08, 61/11) i 39. Statuta Grada Virovitice  
(“Službeni vjesnik“ br. 5/09), Gradonačelnik Grada 
Virovitice dana 07. ožujka 2012. g. donosi

 
P R A V I L N I K 

o stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju službenika i namještenika 

Grada Virovitice

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

Radi osiguranja planskog i organiziranog 
djelovanja u oblikovanju i razvoju ljudskih potencijala 
u upravnim tijelima Grada Virovitice (nastavno: 
Grad) ovim Pravilnikom se uređuje ustrojavanje i 
funkcioniranje sustava stručnog osposobljavanja i 

Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 
5/9) Gradonačelnik Grada Virovitice dana 07. ožujka 
2012. godine, donosi

 
ODLUKU

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
provođenje postupka davanja gradskih stanova 

u najam

I

Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka 
davanja gradskih stanova u najam.

II

U Povjerenstvo za provođenje postupka davanja 
gradskih stanova u najam imenuju se: 

 
1. Marko Teskera, za predsjednika
2. Alen Bjelica, za člana
3. Darko Bukovšak, za člana
4. Suzana Žeravica Milković, za člana
5. Vesna Andrović, za člana

III

 Zadaća Povjerenstva je provođenje postupaka 
javnog poziva za utvrđivanje liste, bodovanje po 
zaprimljenim zahtjevima, utvrđivanje i predlaganje 
Liste reda prvenstva, predlaganje Konačne liste reda 
prvenstva Gradonačelniku, razmatranje zahtjeva za 
dodjelu stana, predlaganje davanja stana u najam, 
predlaganje brisanja s Konačne liste reda prvenstva i 
obavljanje drugih poslova sukladno Odluci. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za 
Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za društvene 
djelatnosti.

III

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

 
KLASA: 370-01/12-01/08 
URBROJ: 2189/01-04/1-12-1
Virovitica, 07. ožujka 2012.

 
Gradonačelnik

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

Na temelju članka 66. Odluke o davanju 
gradskih stanova u najam („Službeni vjesnik“ Grada 
Virovitice br. 11/11 ) i članka 39. Statuta Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 
5/9) Gradonačelnik Grada Virovitice dana 07. ožujka 
2012. godine, donosi
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stručne sposobnosti i vještine u organiziranim 
programima izobrazbe. 

Čelnici upravnih tijela su dužni poticati 
zaposlenike upravnih tijela kojima rukovode na 
izvršenje obveze iz prethodnog stavka te stvarati 
uvjete za njihovu realizaciju. 

Izvršenje obveza iz ovog članka u Gradu se 
provodi pod uvjetima i na način utvrđen ovim 
Pravilnikom.

Članak 6. 

Organizirani oblici stručnog osposobljavanja 
obvezno se organiziraju i provode pri zapošljavanju 
novih zaposlenika tijekom vježbeničkog staža 
odnosno probnog rada, kao i prilikom njihova 
preuzimanja u radni odnos po drugim osnovama, pri 
uvođenju nove tehnike i tehnologije u rad upravnih 
tijela te u slučajevima značajnih promjena u 
djelokrugu rada i nadležnostima odnosno upravnog 
ustrojstva i metodologije rada upravnih tijela.

II. PLANIRANJE IZOBRAZBE 

Članak 7. 

Stručno osposobljavanje i usavršavanje 
zaposlenika izvodi se sukladno planu stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja (nastavno: Plan 
izobrazbe) donesenom za određenu kalendarsku 
godinu. 

Planom izobrazbe se utvrđuju ciljevi izobrazbe 
u jednoj kalendarskoj godini, popis svih aktivnosti i 
programa izobrazbe s vremenom trajanja i mjestom 
izvođenja, ciljne grupe koje će programima biti 
obuhvaćene s brojem planiranih polaznika te 
procjena potrebnih sredstava za njihovu provedbu. 

Članak 8. 

Plan izobrazbe se priprema i utvrđuje temeljem 
kvantitativne i kvalitativne specifikacije trenutnih 
i procjene budućih potreba za određenim 
sposobnostima. 

Planom izobrazbe se utvrđuju programi, oblici 
njihovog izvođenja, vrijeme, mjesto i polaznici na 
način kojim se najpotpunije i najracionalnije postižu 
postavljeni ciljevi pojedine vrste izobrazbe. 

Članak 9. 

Plan izobrazbe priprema upravno tijelo Grada 
u čijem su djelokrugu poslovi u svezi s radnim 
odnosima zaposlenika u upravnim tijelima.

U pripremi prijedloga Plana izobrazbe, tijelo iz 

usavršavanja službenika i namještenika (nastavno: 
zaposlenika), a osobito načela sustava, planiranje 
i provedba plana izobrazbe te informacijski sustav 
planiranja i provedbe planova. 

Članak 2. 

S ciljem povećanja razine znanja, vještina, 
sposobnosti i kvalifikacija zaposlenika u upravnim 
tijelima Grada usmjerenog podizanju razine 
njihove samostalnosti, stručne osposobljenosti, 
djelotvornosti, motivacije, a time i ukupnom 
povećanju uspješnosti županijske uprave u cjelini, u 
Gradu se organizira sustav stručnog osposobljavanja 
i usavršavanja zaposlenika.

Članak 3. 

Sustavom stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja zaposlenika iz članka 2. osigurava se 
održavanje postojećih te stjecanje i razvijanje novih 
znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za pravilno i 
djelotvorno obavljanje trenutnih i planiranih funkcija 
i zadataka u nadležnosti Grada. 

Stručno usavršavanje obuhvaća aktivnosti koje 
se obavljaju s ciljem kontinuiranog unaprjeđenja 
stručnosti zaposlenika u toku rada. Stručno 
osposobljavanje se organizira i izvodi s ciljem 
pripreme zaposlenika za obavljanje novih zadaća na 
istom ili na drugom radnom mjestu. 

Članak 4.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje 
se organizira i izvodi programima kojima se 
osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja 
zaposlenika od značaja za obavljanje poslova 
njihova radnog mjesta, a općenito u odnosu na 
razinu njihove informatičke i tehnološke pismenosti, 
metodološke osposobljenosti i znanja stranih jezika.
Stručno osposobljavanje i usavršavanje se izvodi 
programima školovanja u verificiranim ustanovama, 
tečajevima, seminarima i savjetovanjima, studijskim 
putovanjima i drugim oblicima osposobljavanja i 
usavršavanja. 

Sadržaji i oblici stručnog osposobljavanja 
i usavršavanja utvrđuju se planom stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja donesenim po 
postupku uređenom ovim Pravilnikom, temeljem 
procjene potreba i iskazanih interesa zaposlenika.

 Članak 5. 

Zaposlenici su dužni trajno se osposobljavati za 
poslove radnog mjesta koje obavljaju i usavršavati 



SLUŽBENI VJESNIK br. 316. ožujka 2012. Strana 15

temeljem Plana izobrazbe zaposlenike upravnog 
tijela upućuje pročelnik. 

Na jednokratne oblike stručnog usavršavanja od 
interesa za djelokrug rada odnosnog tijela koji nisu 
izrijekom predviđeni Planom izobrazbe, zaposlenike 
upravnog tijela upućuje pročelnik uz prethodnu 
suglasnost gradonačelnika. 

O stručnom osposobljavanju i usavršavanju 
čelnika upravnih tijela, koje nije izrijekom predviđeno 
Planom izobrazbe, odlučuje gradonačelnik. 

Prilikom odlučivanja o izobrazbi donositelj 
odluke vodi računa o raspoloživim proračunskim 
sredstvima osiguranim za ovu namjenu. 

Članak 15. 

Zaposlenik koji se upućuje na pohađanje nekog 
od programa izobrazbe u inozemstvo mora poznavati 
strani jezik na kojem se izobrazba provodi u stupnju 
koji udovoljava kriterijima i zahtjevima institucije 
koja provodi izobrazbu. 

Članak 16. 

Za polaganje državnog stručnog ispita ili drugog 
ispita koji je utvrđen kao uvjet za pojedino radno 
mjesto, zaposlenik ima pravo na prisustvovanje 
organiziranim seminarima ili drugim oblicima 
edukacije organiziranim u svrhu osposobljavanja za 
polaganje ovih ispita. 

Članak 17. 

Zaposleniku se može, na njegov zahtjev, odobriti 
školovanje za stjecanje višeg stupnja stručne spreme, 
prekvalifikaciju ili pohađanje poslijediplomskog 
studija, kada se, sukladno potrebama službe, time 
jača stručna osposobljenost upravnih tijela Grada za 
izvršenje poslova iz njihova djelokruga rada. 

Odluku o odobrenju izobrazbe iz prethodnog 
stavka donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika 
kojemu je zaposlenik podnio zahtjev.  

Članak 18. 

Zaposleniku se može omogućiti pohađanje 
pojedinog programa izobrazbe koji nije za potrebe 
službe, a koji se odvija tijekom radnog vremena 
zaposlenika, pod uvjetom da njegovo pohađanje 
bitno ne utječe na uredno obavljanje poslova 
zaposlenika. 

Odluku o mogućnosti pohađanja pojedinog 
programa izobrazbe koje nije za potrebe službe, 
donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika 
upravnog tijela uz prethodni zahtjev zaposlenika. 

stavka 1. dostavit će svim upravnim tijelima Grada 
najkasnije do 30. rujna tekuće godine poziv za 
predlaganje programa Plana izobrazbe za sljedeću 
kalendarsku godinu. 

Pročelnik upravnog tijela na odgovarajući će 
način svim zaposlenicima učiniti dostupnim poziv iz 
stavka 1. ovoga članka te im omogućiti sudjelovanje 
u predlaganju sadržaja godišnjeg Plana izobrazbe. 

Temeljem prijedloga upravnih tijela, a najkasnije 
u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna 
Grada, upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka dostavit 
će gradonačelniku prijedlog Plana izobrazbe. 

Članak 10. 

Plan izobrazbe službenika donosi gradonačelnik 
na prijedlog upravnog tijela u čijem su djelokrugu 
poslovi u svezi s radnim odnosima zaposlenika u 
upravnim tijelima, uz prethodno mišljenje radnog 
tijela nadležnog za pitanja funkcioniranja i razvoja 
upravnog sustava Grada. 

Članak 11. 

Postupak planiranja stručnog osposobljavanja 
i usavršavanja uključuje osiguranje dostatnih 
financijskih sredstava potrebnih za izvedbu Plana 
izobrazbe. 

Sredstva za troškove izvođenja Plana izobrazbe 
osiguravaju se u Proračunu Grada. 

III. PROVEDBA PLANA IZOBRAZBE 

Članak 12. 

Provedbu donesenog Plana izobrazbe organizira 
upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi 
u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim 
tijelima. 

Članak 13. 

Provođenje donesenog Plana izobrazbe prati 
i ocjenjuje radno tijelo nadležno za pitanja 
funkcioniranja i razvoja upravnog sustava Grada. 

Tijelo iz stavka 1. o svojim ocjenama obavještava 
gradonačelnika te predlaže aktivnosti i mjere 
poticanja ostvarenja ciljeva obrazovanja utvrđenih 
Planom izobrazbe. 

Članak 14. 

Izobrazba za potrebe službe je obvezna izobrazba 
koju su zaposlenici dužni pohađati u okviru pojedinih 
programa izobrazbe na koje su upućeni. 

Na oblike izobrazbe utvrđene i organizirane 
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na izvršavanje Plana izobrazbe te evidenciju svih 
oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja 
zaposlenika u okviru njihovih osobnih dosjea. 

Članak 23. 

Zaposlenik koji je pohađao neki od oblika 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja koji mu 
je odobren prema odredbama ovog Pravilnika, 
a koji završava odgovarajućim verifikacijskim 
dokumentom, u obvezi je obavijestiti upravno 
tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi u svezi s 
radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima o 
postignutom uspjehu. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 24. 

Na pitanja vezana uz stručno osposobljavanje i 
usavršavanje zaposlenika koja nisu uređena ovim 
Pravilnikom odgovarajuće će se primijeniti pravila 
utvrđena propisom o oblicima, načinima i uvjetima 
izobrazbe državnih službenika. 

Članak 25. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se  u “Službenom vjesniku“ Grada 
Virovitice.

 
KLASA: 130-01/12-01/01
URBROJ: 2189/01-08-01/3-1
Virovitica, 07. ožujka 2012. 

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

.
Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog 

vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 27. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice 
na 28. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2012. 
g. utvrdio je pročišćeni tekst Izjave o osnivanju 
društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park 
Virovitica sačinjene u obliku javnobilježničkog akta 
01.07.2008.

 Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica 
obuhvaća Izjavu o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću Poslovni park Virovitica Klasa: 302-
01/08-01/16, Ur.broj: 2189/01-10/05-08-2 od 24. 
lipnja 2008. g., Izjavu o izmjeni i dopuni Izjave o 
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
Poslovni park Virovitica Klasa: 302-01/08-01/16, 
Ur.broj: 2189/01-06-08-5 od 23. prosinca 2008. 

Članak 19. 

Troškovi izobrazbe iz članka 14. i članka 16. 
Pravilnika u cijelosti se podmiruju sredstvima 
osiguranim u proračunu Grada. 

Zaposlenik kojemu je odobreno školovanje 
prema odredbi članka 17. ovog Pravilnika ima pravo 
na plaćenu školarinu u cijelom iznosu ili u dijelu 
iznosa  za školovanje u skladu sa mogućnostima 
proračuna Grada.  

Zaposlenik kojemu je omogućena izobrazba 
sukladno članku 18. ovog Pravilnika sam snosi 
troškove te izobrazbe. 

Članak 20. 

Sa zaposlenikom kojemu je odobreno školovanje 
sukladno članku 17. sklapa se ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama. 

Smatrat će se da je zaposlenik završio školovanje 
u roku najkasnije u produženom vremenu dvostruko 
duljem od utvrđenog ukupnog trajanja. 

Nakon završetka izobrazbe, navedeni zaposlenik 
mora ostati u službi u Gradu dvostruko duže od 
vremena trajanja izobrazbe. 

Ako svojom voljom ili krivnjom zaposleniku 
prestane služba prije utvrđenog roka, zaposlenik je 
dužan naknaditi Gradu iznos u visini svih troškova 
koji su iz proračuna Grada plaćeni za pohađanje 
njegove izobrazbe. 

Iznimno, zaposlenik kojemu radni odnos 
prestane zbog osobno uvjetovanog razloga, 
organizacijskog viška, profesionalne nesposobnosti 
za rad ili invalidnosti oslobodit će se obveze vraćanja 
školarine. 

Obveze vraćanja školarine oslobodit će se i 
zaposlenik koji nakon prestanka radnog odnosa 
sklopi radni odnos sa tvrtkom koja je u vlasništvu 
Grada ili je Grad suvlasnik.

Članak 21. 

Zaposlenik kojemu je odobreno pohađanje 
pojedinog programa izobrazbe, ima pravo na 
korištenje plaćenog odnosno neplaćenog dopusta 
kao i druga prava i obveze sukladno odredbama 
Pravilnika o radu u upravnim tijelima Grada. 

IV. INFORMACIJSKI SUSTAV 

Članak 22. 

Upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu 
poslovi u svezi s radnim odnosima zaposlenika u 
upravnim tijelima vodi bazu podataka koja se odnosi 
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Članak 5.

 Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig.
 Žig sadržava tekst tvrtke i sjedište Društva 

odnosno skraćene tvrtke i sjedište Društva.
 Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i 

način upotrebe žiga.

3. Predmet poslovanja Društva

Članak 6.

 Predmet poslovanja Društva sastoji se od 
obavljanja slijedećih djelatnosti
- pružanje usluga organizacije i naplate 

parkiranja na parkiralištima i garažama
- nadzor i čuvanje vozila na parkiralištima, 

održavanje i upravljanje parkiralištima
- premještanje i odvoženje nepropisno 

parkiranih  zaustavljenih vozila, znatno 
oštećenih i napuštenih motornih vozila

- tržnica na malo
- tržnica na veliko
- prihvat, pretovar i skladištenje, priprema i 

otprema robe
- plakatiranje
- postavljanje dekorativne rasvjete
- upravljanje i održavanje stambenih zgrada, 
- upravljanje i održavanje športskim i drugim 

objektima u vlasništvu grada
- izgradnja, projektiranje, održavanje i 

uređenje javnih parkirališta, javnih gradskih 
površina i prometnica

- ostale usluge na javnim parkiralištima i 
javnim garažama

- čuvanje premještenih i odvezenih vozila do 
predaje ovlaštenoj osobi ili vlasniku.

Članak 7.

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

4. Iznos temeljnog kapitala

Članak 8.

„Temeljni kapital društva iznosi 643.400,00 (šes
tstotinačetrdesettritisućečetiristotine) kuna i uplaćen 
je dijelom u novcu i to u iznosu od 20.000,00 
(dvadesettisuća) kuna, a dijelom u stvarima-opremi 
i nematerijalnoj imovini koja je taksativno navedena 

godine, Izjavu o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju 
društva s ograničenom odgovornošću Poslovni 
park Virovitica Klasa:302-01/11-01/20, Ur.broj: 
2189/01-07/1-11-5 od 21. prosinca 2011. g. i Izjavu 
o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću Poslovni park Virovitica Klasa: 302-
01/12-01/04, Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5 od 15. 
ožujka 2012.g.   u kojima je naznačeno vrijeme 
njihova stupanja na snagu.

Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja

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

I Z J A V A
o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Poslovni park Virovitica
pročišćeni tekst –

1. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Izjavom o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću uređuje se
- tvrtka i sjedište Društva
- predmet poslovanja Društva 
- ukupni iznos temeljnog kapitala, te iznos 

svakog pojedinačnog uloga osnivača
- poslovni udjeli i knjiga poslovnih udjela
- organi Društva
- izmjena izjave o osnivanju društva
- vrijeme trajanja i prestanak Društva i
- završne odredbe.

2. Tvrtka i sjedište Društva

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom: POSLOVNI 
PARK VIROVITICA društvo s ograničenom 
odgovornošću za obavljanje uslužnih djelatnosti.

Skraćena tvrtka Društva glasi: POSLOVNI 
PARK VIROVITICA d.o.o.

Članak 3.

 Osnivač društva s ograničenom odgovornošću 
POSLOVNI PARK VIROVITICA je Grad 
Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/II, Virovitica.

Članak 4.

 Sjedište Društva je u Virovitici, Ivana Gorana 
Kovačića 8.
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19. 
Nosač monitora, drvo fiksni: 4 
komada vrijednosti 350,00 kuna 
po komadu

1.400,00 kuna

20. Telefonska centrala, Panasonic 
KX T 7730, vrijednosti 5.500,00 kuna

21. Mobitel Nokia 6500 vrijednosti 300,00 kuna
22. Printer HP 1006 vrijednosti  1.700,00 kuna

23. 
Prodajni pult drveni, plastični 
krov: 6 komada vrijednosti 
1.000,00 kuna po komadu

6.000,00 kuna

24. 

Klupa za tržnicu, zelena, 
plastična s metalnim postoljem: 
70 komada vrijednosti 400,00 
kuna po komadu

28.000,00 kuna

25. 

Ormar od bukovine, 2x0,50, 
vrata 2+2, TVIN: 4 komada 
vrijednosti 500,00 kuna po 
komadu

2.000,00 kuna

26. Telefonski aparat panasonic 
KX/6650 100,00 kuna

27. Stroj za pranje HAKOMATIC 
450 5.000,00 kuna

28. Zatvoreni kontejner 5m³ 2.000,00 kuna

29. 

Klupa bijela plastična, metalno 
postolje, 2x0,80: 10 komada 
vrijednosti 400,00 kuna po 
komadu

4.000,00 kuna

30. 
Balans vage  do 20 kg: 3 
komada vrijednosti 500,00 kuna 
po komadu

1.500,00 kuna

31. Hladnjak Gorenje vrijednosti 200,00 kuna
32. PC Deskpro EP-P-50-Dt 4IS5 3.000,00 kuna
33. Trimer za travu „Homelit“ 500,00 kuna

34. Ljestve 8 m aluminijske 
vrijednosti 600,00 kuna

35. 
Balans vage do 20 kg: 16 
komada vrijednosti 500,00 kuna 
po komadu

8.000,00 kuna

36. 
Balans vage: 8 komada 
vrijednosti 400,00 kuna po 
komadu

3.200,00 kuna

37. 
Balans vage do 20 kg sa 
utezima: 2 komada vrijednosti 
500,00 kuna po komadu

1.000,00 kuna

38. 
Balans vage do 10 kg: 10 
komada vrijednosti 150,00 kuna 
po komadu

1.500,00 kuna

39. 
Plinske peći: 3 komada 
vrijednosti 300,00 kuna po 
komadu

900,00 kuna

40. Pisač HP laser JET 1018 500,00 kuna

41. Mobitel Siemens C-52 
vrijednosti 100,00 kuna

S v e u k u p n o: 623.400,00 kuna

u Izvješću o reviziji povećanja temeljnog kapitala u 
Poslovnom parku Virovitica d.o.o. od 08. prosinca 
2011. godine, u iznosu od 623.400,00 (šeststotinadv
adesettritisućečetiristotine) kuna, i  to

Rbr. Opis Procijenjena 
vrijednost( kune)

A) NEMATERIJALNA IMOVINA

1. Program za naplatu i kontrolu 
parkiranja-Siemens 3.000,00 kuna

B) MATERIJALNA IMOVINA
1. Plastifikator DANA110 ID 200,00 kuna

2. 
Parkirni automati Siemens Siti: 
20 kom, vrijednosti 25.000,00 
kuna po komadu

500.000,00 kuna

3. Oprema za kontrolu i nadzor 
parkiranja DAT 400 SLOT R 15.000,00 kuna

4. Brojač kovanica SCAN COIN 
SC-313 2.000,00 kuna

5. Računalo PC celeron  P4 1,8 
intel 500,00 kuna

6. Računalo PC DTX 1.700,00 kuna
7. Printer HP 1018 700,00 kuna

8. 
Stolica biro AS Tomas, crna 
koža: 9 komada vrijednosti 
350,00 kuna po komadu

3.150,00 kuna

9. Radni stol konfer. 1,80x0,80, 
drveni TVIN 2.500,00 kuna

10. Vješalica metalna sa osam 
držača, visine 1,80 m 950,00 kuna

11. Kuhinjski element (2 lavaboa, 
drvo-lim, 1 ladica) 950,00 kuna

12. Ploča od pluta, drveni okvir 1x1 
m, vrijednosti 350,00 kuna

13. 
Radni stol sa nadgradnjom - 
TVIN: 4 komada vrijednosti 
900,00 kuna po komadu

3.600,00 kuna

14. 
Ormar otvoreni za registratore 
TVIN: 4 komada vrijednosti 
700,00 kuna po komadu 

2.800,00 kuna

15. 
Otvoreni ormar za registratore 
TVIN: 4 komada vrijednosti 
600,00 kuna  po komadu

2.400,00 kuna

16. 
Pokretne ladice drvo-metal 
TVIN:  2 komada vrijednosti 
700,00 kuna po komadu

1.400,00 kuna

17. 

Ormar fiksni,4 ladice TVIN 
1,00x0,50x0,40: 4 komada 
vrijednosti 600,00 kuna po 
komadu

2.400,00 kuna

18. 
Ormar s ladicama drvo: 
0,70x0,45: 4 komada vrijednosti 
700,00 kuna po komadu

2.800,00 kuna
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Članak 16.

U Društvu je dopušteno i povlačenje poslovnog 
udjela (amortizacija) uz suglasnost Skupštine.

Članak 17.

Član Društva može istupiti iz Društva uz 
suglasnost ostalih članova.

Član Društva može biti isključen iz Društva ako 
Društvu prouzroči štetu ili za to postoje drugi važni 
razlozi.

Odluku o isključenju donosi Skupština Društva.

Članak 18.

Istupanjem i isključenjem člana prestaje njegovo 
članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.

Članu koji istupi iz Društva i član koji je iz 
Društva isključen imaju pravo da im se nadoknadi 
tržišna vrijednost njihovog poslovnog udjela kakva 
je bila u vrijeme istupanja.

6. Organi Društva

Članak 19.

Organi Društva su

1. Skupština
2. Uprava

Skupština

Članak 20.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.
Članovi Društva neće se sastajati kao Skupština 

ako se u pisanom obliku dogovore da će o pojedinoj 
odluci glasovati pisanim putem.

 Ako se odluka donosi pisanim putem, većina 
koja je potrebna za to da bi se ona donijela ne određuje 
se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja 
glasova kojima raspolažu članovi društva.

 Ako sve poslovne udjele u društvu drži samo 
jedan član, on mora bez odgađanja po donošenju 
odluke o tome sastaviti zapisnik i potpisati ga.

Članak 21.

 Skupština Društva odlučuje osobito o
- financijskim izvještajima Društva, upotrebi 

ostvarenog dobitka i pokrivanju gubitaka
- davanju razrješnice članovima uprave i 

nadzornog odbora, ako ga društvo ima, što 
valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne 
godine za prethodnu godinu

Članak 9.

Osnivač je vlasnik jednog poslovnog udjela 
nominalnog iznosa 643.400,00 kuna (šeststotinačet
rdesettritisućečetiristotine) kuna. 

5. Poslovni udjeli i knjiga poslovnih udjela

Članak 10.

Poslovni udio člana Društva određuje se prema 
veličini preuzetog temeljnog kapitala.

Član Društva može imati više poslovnih udjela.

Članak 11.

Uprava Društva je dužna voditi knjigu poslovnih 
udjela.

Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan 
zakonom.

Članak 12.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj 
tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen 
upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis, 
ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, 
bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

Članak 13.

Poslovni udjeli mogu se slobodno prenositi, 
izuzev nasljeđivanjem, samo između članova 
društva.

Ako član Društva stekne nove poslovne udjele, 
svaki od udjela tog člana zadržava samostalnost.

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor 
sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 14.

Poslovni udjeli mogu se prenositi trećim 
osobama koje nisu članovi društva ili nasljednici, uz 
suglasnost Skupštine Društva.

Članak 15.

Dopuštena je podjela poslovnih udjela i 
prenošenje trećima, ali uz suglasnost Skupštine 
Društva.

Suglasnost se mora dati u pisanom obliku i unjoj 
se moraju navesti osoba stjecatelja i iznos poslovnog 
udjela koji on preuzima.
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Članak 24.

Skupština Društva može valjano odlučivati 
ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi 
punomoćnici koji predstavljaju polovinu temeljnog 
kapitala Društva.

Skupština donosi odluke većinom od danih 
glasova.

Svaki iznos uplaćenog temeljnog uloga koji 
odgovara protuvrijednosti od 200,00 kuna daje 
pravo na jedan glas.

Odluke o promjeni tvrtke, sjedišta i predmeta 
poslovanja društva, o prestanku društva,valjane 
su ako su donesene većinom od najmanje ¾ danih 
glasova.

Članak 25.

Odluke donesene na Skupštini i one donesene 
pismenim putem moraju se bez odgađanja unijeti u 
posebnu knjigu odluku.

Uprava

Članak 26.

Uprava Društva se sastoji od jednog direktora 
Društva koji se određuje Odlukom o imenovanju 
uprave Društva.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu 
odgovornost.

Način rada uprave određuje se ovom izjavom o 
osnivanju društva. Ako neka pitanja glede načina 
rada uprave nisu uređena izjavom o osnivanju 
društva, mogu se urediti poslovnikom koji donosi 
uprava Društva.

Članak 27.

Uprava poduzima radnje potrebite za vođenje 
poslova Društva.

Članak 28.

Za člana Uprave može biti imenovana fizička 
osoba koja ima punu poslovnu sposobnost i ispunjava 
uvjete predviđene zakonom.

Članak 29.

Skupština svojom odlukom imenuje Upravu 
Društva.

Skupština može svojom odlukom u svako doba 
opozvati članove Uprave.

- zahtjevu za uplatama temeljnih uloga
- povratu dodatnih uplata novaca članovima 

društva
- imenovanju i opozivu članova Uprave
- izboru i imenovanju članova nadzornog 

odbora, ako ga društvo ima
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela
- davanju prokure
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem 

poslova društva
- izmjeni izjave o osnivanju društva
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje 

društvo može imati protiv člana Uprave 
i nadzornog odbora i zamjenika članova 
uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom 
postupku ako društvo ne mogu zastupati 
članovi uprave ni nadzorni odbor

- sklapanju ugovora kojima društvo treba trajno 
steći stvari ili prava za neki svoj pogon za 
koje se plaća protuvrijednost koja je viša od 
vrijednosti petine temeljnog kapitala društva 
kao i o izmjeni takvih ugovora na teret društva, 
što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je 
riječ o stjecanju u ovršnom postupku, s time 
da se odluka o tome mora donijeti većinom od 
tri četvrtine danih glasova

- osnivanju podružnice.

Članak 22.

 Skupštinu Društva saziva Uprava.
 Skupština se održava u sjedištu društva.
 Skupština se mora sazvati
 

- najmanje jednom godišnje
- uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva
- bez odgađanja kada se uoči da je društvo 

izgubilo polovinu temeljnog kapitala
- bez odgađanja i onda kada to u pisanom 

obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi 
društva koji su preuzeli temeljnu uloge što 
zajedno čine najmanje desetinu temeljnog 
kapitala Društva.

Članak 23.

Skupština se saziva preporučenim pismom 
upućenim svim članovima Društva, s timda od dana 
predaje poziva pošti do dana održavanja Skupštine 
mora proći najmanje sedamdana.

U pozivu se mora precizno navesti dnevni red 
Skupštine.
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Članak 34.

Skupština sa Upravom sklapa ugovor o obavljanju 
poslova i o primanjima.

7. Izmjena izjave o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću

Članak 35.

 Ova izjava može se izmijeniti samo odlukom 
članova Društva u obliku javnobilježničke isprave.

 Odluka o izmjeni ove izjave donosi se većinom 
od najmanje tri četvrtine od danih glasova.

8. Vrijeme trajanja i prestanak Društva

Članak 36.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 37.

Razlozi za prestanak Društva jesu
- odluka članova
- pripajanje Društva drugom Društvu i spajanje 

s drugim Društvom
- pravomoćna odluka stečajnog vijeća o 

otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na 
temelju članka 63. stavka 1. Stečajnog zakona

- pravomoćna odluka registarskog suda kojom 
se određuje brisanje društva po službenoj 
dužnosti

- provođenje stečajnog postupka
- odluka registarskog suda donesena uz 

odgovarajuću primjenu odredbi čl. 367. st. 2 i 3 
i čl. 398. st. 6 Zakona o trgovačkim društvima

- ukidanje Društva
- pravomoćna presuda suda.

Članak 38.

Odluka članova o prestanku Društva donosi 
se u obliku javnobilježničke isprave s većinom od 
najmanje ¾ danih glasova.

9. Završne odredbe

Članak 39.

Društvo će donijeti opće akte potrebite 
normalnom radu i funkcioniranju Društva.

Izjava o osnivanju društva stupa na snagu danom 
upisa u trgovački registar.

Članak 30.

Član Uprave - direktor Društva, zastupa Društvo 
na način određen Odlukom o imenovanju člana 
Uprave Društva.

Potpisuje se tako da uz navođenje tvrtke Društva 
stavlja svoj potpis.

Članak 31.

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje 
poslovnih knjiga.

Uprava odgovara za izradu financijskih izviješća 
Društva. Ona je dužna izraditi financijska izviješća, 
te izvješće dostaviti Skupštini Društva.

Uprava mora svakome članu društva bez 
odgađanja po njihovoj izradi dostaviti godišnja 
financijska izvješća i izvješće o stanju društva kako 
bi oni mogli na skupštini ili odlukom donesenom 
pisanim putem u zakonom propisanom roku utvrditi 
godišnja financijska izvješća društva.

Ako je godišnja financijska izvješća pregledao 
revizor, njegovo se izvješće mora dostaviti bez 
odgađanja kada ga društvo primi.

Svaki član ima, za vrijeme od 14 dana prije 
ispitivanja godišnjih financijskih izvješća u skupštini 
društva ili prije isteka roka za donošenje o tome 
odluke članova društva pisanim putem, pravo uvida 
u poslovne knjige i dokumentaciju društva.

Članak 32.

Član Uprave ne može bez suglasnosti Skupštine 
za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze 
u predmet poslovanja Društva, ne može biti član 
Uprave ni Nadzornog odbora u društvu koje se bavi 
poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne 
može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za 
svoj niti za tuđi račun.

Članak 33.

Članovi Uprave moraju voditi poslove Društva s 
pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i 
čuvati poslovnu tajnu Društva.

Članovi uprave koji povrijede svoje obveze 
odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici. 
U slučaju spora članovu uprave moraju dokazati 
da su primijenili pozornost urednog i savjesnog 
gospodarstvenika.
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Članak 40.

Ovaj je javnobilježnički akt pročitan i protumačen 
Osnivaču.

Pri sačinjenu akta izdan je otpravak za Osnivača, 
te uz njegovu suglasnost i za Trgovački sud u 
Bjelovaru.

Osnivač potpisuje ovaj javnobilježnički akt, te 
istovremeno izjavljuje da mu je akt bio pročitan 
i protumačen, i da odgovara njegovoj pravoj i 
ozbiljnoj volji.

Klasa: 302-01/12-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5
U Virovitici, 15.03.2012.
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