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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i
144/12.), Gradsko vijeće Grada Virovitice, na  8.
sjednici održanoj dana           09. travnja 2014. godine,
donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta 

Grada Virovitice

Članak 1. 

U Statutu Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“, broj: 5/09. i 1/13.), u članku 3.
stavak 2. mijenja se i glasi:

„Sjedište Grada Virovitice je u Virovitici, Trg
kralja Zvonimira 1.“.

Članak 2.

U članku 38. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2.
i 3.  koji glase: 

„U cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o
upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja
za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život,
te informiranja i savjetovanja mladih, Gradsko
vijeće Grada Virovitice osniva odlukom te bira
članove i zamjenike članova Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice kao savjetodavno tijelo
Grada Virovitice.

Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih
određuje se:

- broj članova Gradskog savjeta mladih,
- način izbora članova Gradskog savjeta mladih,
- rokove provedbe izbora za članove i zamjenike

članova Gradskog savjeta mladih,
- radno tijelo Gradskog vijeća  koje provjerava

valjanost kandidature i izrađuje listu valjanih
kandidatura,

- način utjecaja savjeta mladih na rad Gradskog
vijeća u postupku donošenja odluka i drugih
akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s
mladima,

- način financiranja rada i programa Gradskog
savjeta mladih, te osiguravanje prostornih i
drugih uvjeta za rad Gradskog savjeta mladih, te

- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u
radu.“

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja
da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada
Virovitice. 

Članak 4.

Ova Statutarna Odluka objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“, a stupa na
snagu 01. svibnja 2014.g.

Klasa: 012-03/14-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-2
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

GRADONAČELNIK 

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Cjenika parkirnih karata na
javnim  parkiralištima u Gradu Virovitici

2. Cjenik parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici

3. Zaključak o utvrđivanju Osnovnoga
programskog i financijskog okvira
Kazališta Virovitica za razdoblje od
2014. do 2017.

4. Odluka o utrošku sredstava pomoći
Državnog proračuna dodijeljenih putem
Virovitičko-podravske županije za
2014.godinu

5. Izjava o dopuni Izjave o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom  gospodarstvu

6. Izjava o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park  Virovitica

26

27

30

31

31

30



SLUŽBENI VJESNIK br. 510. travnja  2014. Strana 3

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“
broj:67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13), članka 20.
Odluke o uređenju prometa na području grada
Virovitice („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice
broj:9/10) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice broj:6/13) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 8 .sjednici održanoj dana, 09. travnja
2014.g. donosi sljedeću

O D L U K A
o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu

Virovitici

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javne parkirališne
površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta),
organizacija, način korištenja i način naplate te
nadzor nad parkiranjem vozila na javnim
parkiralištima sa naplatom na području grada
Virovitice.

Članak 2.

Poslove organizacije parkiranja, upravljanja
javnim parkiralištima, kontrole i naplate parkiranja
na parkiralištima te izgradnje i održavanja
parkirališta obavlja tvrtka u vlasništvu Grada
Virovitice „Poslovni park Virovitica“ d.o.o. (dalje u
tekstu: organizator parkiranja).

Članak 3.

Javnim parkiralištem smatra se javna ili druga
prometna površina uređena suvremenim kolničkim
zastorom namijenjena isključivo za zaustavljanje i
parkiranje vozila te sadrži vertikalnu i horizontalnu
prometnu signalizaciju.

Iznimno od odredbe stavka 1.ovog članka,
javnim parkiralištem se smatra javna ili druga
površina, namijenjena isključivo za zaustavljanje i
parkiranje vozila temeljem akta nadležnog tijela ili
ugovora o najmu između organizatora parkiranja i
davatelja najma, a može biti i bez suvremenog
kolničkog zastora sa stabilnom i čvrsto obrađenom
podlogom te sadrži vertikalnu prometnu signali-
zaciju i shemu parkirališta. 

Članak 4.

Javna parkirališta mogu biti organizirana kao
ulična, s neposrednim parkiranjem duž prometnice i
izvanulična kod kojih se parkiranje ostvaruje u
sklopu javnog parkirališnog prostora.

Javna parkirališta pod naplatom mogu biti
organizirana kao rezervirana parkirališta temeljem
zakupa ili na drugi način, a prema prijedlogu
organizatora parkiranja i uz suglasnost nadležnog
upravnog odjela Grada Virovitice.

Osiguranje rezerviranog parkirališnog mjesta
provodi korisnik parkirališta prema uvjetima
organizatora parkiranja.

Iznimno, javna parkirališta se mogu korisiti u
svrhu održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih,
komercijalnih manifestacija i slično uz prethodnu
suglasnost upravnog odjela nadležnog za poslove
komunalnog gospodarstva.

Članak 5.

Parkiranjem vozila na javnom parkiralištu
korisnik i organizator parkiranja sklapaju ugovor o
korištenju jednoga parkirališnog mjesta prihvaćajući
uvjete propisane ovom odlukom.

Ugovorom iz stavka 1.ovog članka isključuje se
čuvanje vozila i odgovornost za oštećenja ili krađu
vozila. 

Korisnikom se smatra vlasnik vozila koji je
evidentiran u odgovarajućim evidencijama
Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj
oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana
vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

PARKIRALIŠTA

Članak 6.

Parkirališta pod naplatom svrstavaju se u zone
naplate parkiranja (dalje u tekstu : zone).

Posebnom odlukom gradonačelnika utvrditi će se
zone, oznake (boje) pojedine zone, ograničenje
vremena parkiranja koja vrijede u pojedinoj zoni i
vrijeme naplate parkiranja.

Članak 7.

Javna parkirališta moraju biti označena kako
slijedi;
- prometnom signalizacijom u skladu sa propisima

o sigurnosti prometa,
- moraju imati istaknutu oznaku zone parkiranja s
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naznačenim vremenom dopuštenog parkiranja i
vremenom trajanja kontrole parkiranja, oznaku
za naplatu putem telekomunikacijske mreže te
opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta.

NAČIN NAPLATE PARKIRANJA 

Članak 8.

Plaćanje parkirališta može se obavljati na više
načina:
- jednokratno, plaćanjem parkirne karte na

automatu za naplatu postavljenom na
parkiralištu, a može biti parkirna karta za
minimalno 1 sat parkiranja pa maksimalno do
isteka trajanja vremenskog perioda naplate
parkiranja

- jednokratno plaćanjem cjelodnevne parkirne
karte na automatu za naplatu 

- jednokratno plaćanjem parkiranja putem
telekomunikacijske mreže minimalno za 1 sat
parkiranja ili plaćanje cjelodnevnog parkiranja 

- kupovinom mjesečne parkirne karte kod
organizatora parkiranja

- kupovinom polugodišnje (šestomjesečne) par-
kirne karte kod  organizatora parkiranja

- kupovinom godišnje karte kod organizatora
parkiranja

- polugodišnjim ili godišnjim zakupom parkirališta 
- iznimnim dnevnim zakupom parkirališta za

obavljanje određenih aktivnosti
- plaćanjem dnevne karte po nalogu istaknutom na

vozilu.
Mjesečna, polugodišnja i godišnja parkirna karta

izrađuju se u obliku pokaza ili naljepnice.
Parkirana karta iz prethodnog stavka ovog članka

izrađena je sukladno oznaci koja odgovara oznaci
zone i može se korisiti u odgovarajućoj zoni ili zoni
nižeg ranga naplate.

Članak 9.

Pravo na parkiranje pod povlaštenim uvjetima
koje utvrđuje organizator parkiranja imaju:
- vozila stanara koji imaju prebivalište u ulicama u

kojima su odgovarajuće zone naplate parkiranja, 
- vozila zaposlenika kojima je sjedište rada u

odgovarajućoj zoni naplate parkiranja,
- vozila pravnih i fizičkih osobe (obrtnici, taxi

vozila i sl.) koji imaju sjedište ili ispostavu na
području Grada Virovitice i

- vozila osoba s invaliditetom koja nemaju
istaknutu posebnu oznaku znaka pristupačnosti
sukladno zakonu i koja ne koriste posebno

označena parkirališna mjesta namijenjena za
parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a  imaju
prebivalište na području Grada Virovitice
Na korisnika vozila iz prethodnog stavka ne

primjenjuje se vremensko ograničenje parkiranja.

Članak 10.

Parkirna karta je isprava, a plaćanje parkirališta
putem telekomunikacijske mreže je čin kojim
korisnik parkirališta dokazuje da je platio
odgovarajuću naknadu prema ugovoru o korištenju
parkirališta i da se na parkiralištu zadržava u okviru
dopuštenog vremena za parkiranje.

Članak 11.

Dnevna parkirna karta je isprava kojom se smatra
da je korisnik javnog parkirališta sklopio ugovor o
parkiranju za tekući dan, od utvrđenog vremena
korištenja parkiranja do isteka trajanja vremenskog
perioda naplate parkiranja.

Članak 12.

Plaćanje karte putem telekomunikacijske mreže
obavlja se slanjem SMS poruke sa registarskim
brojem vozila za koje se plaća parkirna karta na
brojeve određene za pojedine zone.

Ukoliko kupnja parkirne karte nije, iz tehničkih
razloga, moguća na način opisan u prethodnom
stavku ovog članka  korisnik parkirališta dužan je
koristiti ostale mogućnosti kupnje parkirne karte.

Organizator parkiranja dužan je na svim
parkirnim automatima postaviti upute o načinu
kupnje parkirne karte iz stavka 1.ovog članka.

Članak 13.

Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu
parkirališnu kartu, osim parkirne karte iz članka 11.
ove odluke, istaknuti u roku od 5 minuta od
parkiranja vozila, na vozilu, na način da organizator
parkiranja može provjeriti njezinu valjanost.

Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne
parkirnu kartu u roku iz stavka 1.ovog članka ili na
način da se ne može utvrditi njezina valjanost,
smatrat će se da nema valjanu parkirnu kartu.

Ako  korisnik javnog parkirališta nema valjanu
parkirnu kartu ovlaštena osoba za kontrolu
parkiranja-kontrolor parkiranja izdaje nalog za
plaćanje dnevne parkirne karte te ga pričvršćuje na
vozilo na način da ga stavi ispod brisača na
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vjetrobransko staklo vozila ili na drugi odgovarajući
način.

Korisnik javnog parkirališnog prostora dužan je
postupiti po zaprimljenom nalogu i platiti dnvenu
parkirnu kartu u roku od osam (8) dana od dana
isticanja naloga na vozilu na način naznačen u
nalogu.

Ako korisnik javnog parkirališnog prostora
odnosno vlasnik vozila ne plati dnevnu parkirnu
kartu po nalogu i sukladno odredbama ove odluke
protiv njega će se pokrenuti odgovarajući postupak.

Članak 14.

Korisnikom javnog parkirališnog prostora koji
podliježe plaćanju dnevne parkirne karte po nalogu
smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u
odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutar-
njih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za
vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila se
utvrđuje na drugi odgovarajući način.

U slučaju prisilne naplate dnevne parkirne karte
po nalogu, vlasnik vozila kojim je izvršena povreda
ugovornog odnosa dužan je platiti dnevnu parkirnu
kartu po nalogu bez obzira da li je ili nije osobno bio
korisnik javnog parkirališnog prostora.

Članak 15.

Od plaćanja naknade za parkiranje oslobađaju se
kako slijedi;
- vozila osoba s invaliditetom koja imaju propisno

istaknutu oznaku invalidnosti sukladno zakonu
ako parkiraju na posebno označena parkirna
mjesta namijenjena za parkiranje vozila osoba s
invaliditetom

- službena vozila policije, hitne pomoći, Hrvatske
vojske i vatrogasna vozila u obavljaju svojih
djelatnosti uz uvjet da imaju istaknuta obilježja
da predstavljaju službena vozila.

Članak 16.

Korisnik parkirališta dužan je u vrijeme
parkiranja koristiti parkirnu kartu iz članka 8.ove
odluke koja se koristi za naplatu parkiranja te koja
ima oznaku organizatora parkiranja, oznaku zone
parkiranja, serijski broj i redni broj te druge oznake
koje određuju dan, mjesec, godinu i vrijeme početka
i završetka korištenja parkirališta.

Izgled parkirne karte utvrđuje organizator
parkiranja.

Organizator parkiranja dužan je organizirati
prodaju karata na dostupan način.

Članak 17.

Cijenu parkiranja te vrijednost parkirne karte za
pojedine zone utvrđuje organizator parkiranja uz
prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada
Virovitice.

Cijene parkiranja utvrđene su i istaknute u
cjeniku parkiranja.

KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA

Članak 18.

Korisnik javnog parkirališnog prostora dužan je
sukladno ovoj odluci javni parkirališni prostor
koristiti kako slijedi;
- sukladno propisima o sigurnosti prometa
- parkiralište koristiti na temelju kupljene parkirne

karte ili drugog oblika plaćanja parkirališta, na
način da ne prekorači dopušteno vrijeme
parkiranja po kupljenoj parkirnoj karti više od 5
minuta

- kupljenu parkirnu kartu istakne u vozilu ispod
vjetrobranskog stakla na način da je jasno
vidljivo očitati podatke s karte, odnosno da ne
dovede u zabludu ovlaštenog kontrolora
parkiranja ovisno o posjedovanju ili ne
posjedovanju valjane parkirne karte prilikom
vršenja nadzora 

- na način da ne koristi parkirnu kartu za zonu
nižeg ranga parkiranja u zoni višeg ranga.
Korisnik javnog parkirališta čini povredu

ugovora o parkiranju koja povlači za sobom obvezu
plaćanja dnevne parkirne karte po nalogu ako
postupi suprotno stavku 1.alineja 2,3 i 4.

Članak 19.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim
parkiralištima sukladno ovoj odluci obavljaju
djelatnici organizatora parkiranja (kontrolori
parkiranja).

TERMINAL ZA CARINJENJE ROBE

Članak 20.

Organizator parkiranja provodi organizaciju i
naplatu parkiranja teretnih i drugih vozila na
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posebno uređenom prostoru u Gradu Virovitici
namijenjenom za carinjenje robe i vozila (dalje u
tekstu: terminal).

Zaustavljanje i parkiranje vozila na terminalu
predstavlja čin kojim korisnik odnosno vlasnik
vozila zaključuje sa organizatorom parkiranja
ugovor o korištenju terminala prihvaćajući opće
uvjete ugovora propisane ovom odlukom.

Korištenje terminala plaća se jednokratno,
jednom dnevno po vozilu, u vremenskom intervalu
od 0-24 sata za tekući dan, u kojem se može koristiti
terminal u više navrata.

Potvrda o korištenju carinskog terminala je
isprava kojom korisnik carinskog terminala odnosno
vlasnik vozila dokazuje da je platio odgovarajuću
naknadu prema ugovoru o korištenju istog te da se na
carinskom terminalu zadržava u okviru dopuštenog
vremena iz st.3 ovog članka.

Korisnik carinskog terminala temeljem potvrde iz
stavka 4.ovog članka može koristiti i ostale usluge
koje pruža  organizator parkiranja u sklopu carinskog
terminala.

Ugovorom iz st.2.ovog članka isključuje se
čuvanje vozila te odgovornost za oštećenja ili krađu
vozila.

Cijene korištenja carinskog terminala utvrđuje
organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost
gradonačelnika grada Virovitice.

TERETNI TERMINAL

Članak 21.

Organizator parkiranja provodi organizaciju i
naplatu parkiranja i deponiranja teretnih, priključnih
i drugih vozila na posebno uređenim prostorima u
gradu Virovitici namijenjenim za parkiranje i
deponiranje vozila i priključaka (dalje u tekstu:
teretni terminal), a koji može biti smješten na
prostoru industrijskih i poduzetničkih zona grada
Virovitice.

Na teretnom terminalu može se vršiti utovar i
pretovar robe na teretna vozila.

Cijenu, vremenski period i način korištenja
teretnog terminala utvrđuje organizator parkiranja uz
prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada
Virovitice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja
upravni odjel nadležan za poslove komunalnog
gospodarstva Grada Virovitice.

Članak 23.

Novčana sredstva ostvarena naplatom parkiranja
koriste se za redovno poslovanje tvrtke organizatora
parkiranja te za uređenje postojećih i izgradnju novih
parkirališta na javnim površinama u gradu Virovitici.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u
Gradu Virovitici („Službeni vjesnik“ Grada
Virovitice broj:4/11).

Članak 25.

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

KLASA:340-01/14-01/07
UR.BROJ:2189/01-03/2-14-2
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 6. stavak 1. i 2. Zakona o
savjetima mladih ("Narodne novine", broj: 41/14.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj: 6/13.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 8. sjednici
održanoj dana 09. travnja 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Gradskog savjeta mladih

Grada Virovitice

1. Opće odredbe

Članak 1.

Gradski savjet mladih Grada Virovitice (u
nastavku teksta Savjet) je savjetodavno tijelo Grada
Virovitice, koje promiče i zagovara prava, potrebe i
interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u
odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od
interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje
mladih u javni život te informiranje i savjetovanje
mladih grada Virovitice.
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Članak 2.

Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i
mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i
provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa
za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj
sredini i razrješavanje problema mladih.

2. Broj i sastav članova Savjeta

Članak 3.

Savjet ima  devet članova.  
U Savjet se biraju mladi koji u trenutku

podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju
od navršenih petnaest do navršenih trideset godina
života, koji imaju prebivalište ili boravište na
području Grada Virovitice, tako da se koliko je to
moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih
dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske
populacije mladih, te zastupljenosti mladih iz reda
onih koji se profesionalno ili volonterski bave
stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga
rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.

3. Način izbora članova Savjeta

Članak 4.

Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada
Virovitice na temelju pisanih i obrazloženih
kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje
sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Statutom Grada Virovitice, Poslovnikom o radu
Gradskog vijeća grada Virovitice, Zakonom o
savjetima mladih i ovom Odlukom.

Kandidature za članove Savjeta i njihove
zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje
kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu
ciljno i prema djelatnostima opredjeljene za rad s
mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski
zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili
strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje
30 mladih).    

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 2.
Ovoga članka dužni su prilikom isticanja
kandidatura za članove Savjeta predložiti i
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Članak 5.

Gradsko vijeće Grada Virovitice pokreće
postupak biranja članova Savjeta i njihovih
zamjenika donošenjem odluke o objavi javnog
poziva. 

Postupak izbora iz stavka 1. Ovoga članka
počinje objavom javnog poziva za isticanje
kandidatura.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata
za izbor članova Savjeta mora sadržavati:
- opis postupka izbora sukladno Zakonu o

savjetima mladih,
- uvjete za isticanje kandidature sukladno Zakonu

o savjetima mladih,
- rokove za prijavu,
- rok provjere formalnih uvjeta prijavljenih

kandidata,
- rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama
Grada Virovitice te u lokalnom tjedniku najmanje tri
mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta. 

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20
dana od dana objave javnog poziva u lokalnom
tjedniku.

Članak 6.

Pisane i obrazložene kandidature za izbor
članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom
javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji
predaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, prema uputama iz javnog
poziva.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno
sadrži:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i

godina rođenja, prebivalište ili boravište –
fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),

- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je

nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen
neće se razmatrati.

Članak 7.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Virovitice obavlja provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od isteka
roka za podnošenje prijava. 

Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata, Odbor za izbor i imenovanje,
Gradskog vijeća grada Virovitice u roku od 15 dana
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od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis
važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis
važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću
Grada Virovitice, te se objavljuje na mrežnim
stranicama Grada i u lokalnom tjedniku. 

Članak 8.

Gradsko vijeće Grada Virovitice na prvoj sjednici
nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta. 

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih
uvjeta Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća
grada Virovitice provodi postupak glasovanja i
izbora članova i zamjenika članova Savjeta

Gradsko vijeće Grada Virovitice tajnim
glasovanjem s popisa važećih kandidatura za
članove i zamjenike članova Savjeta bira članove i
zamjenike članova Savjeta.

Članak 9.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da
se ime i prezime kandidata na listi navodi prema
redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.

Lista sadrži:
- naznaku predlagatelja,
- ime i prezime kandidata i zamjenika
- datum i godina rođenja.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja

ispred onoliko kandidata na listiću koliko po ovoj
Odluci ima članova Savjeta.

Članak 10.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva
ili više kandidata s jednakim brojem glasova,
glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog
broja članova Savjeta između onih kandidata koji u
prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj
glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu
svi članovi Savjeta.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova
Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Grada
Virovitice u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata
te u lokalnom tjedniku. 

4. Konstituiranje Savjeta

Članak 11.

Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik
Gradskog vijeća, u roku od 30 dana od dana objave

rezultata izbora, koji predsjedava sjednici do izbor
predsjednika Savjeta. 

Savjet se smatra konstituiranim izborom
predsjednika Savjeta. 

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se
na mrežnim stranicama Grada virovitice i na
lokalnoj Radio postaji “Informativni centar
Virovitica”.

Članak 12.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova
svih članova Savjeta. 

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta je tri godine i istovjetan je s mandatom
članova Savjeta.

Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije
isteka mandata, postupak izbora predsjednika
provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov
mandat traje najdulje do isteka mandata članova
Savjeta izabranih na redovitim izborima.

5. Mandat članova

Članak 13.

Mandat članova Savjeta traje tri godine  i mogu
ponovno biti birani za člana Savjeta.

Mandat članova Savjeta počinje danom
konstituiranja Savjeta i traje do stupanja na snagu
Odluke Gradskog vijeća Grada Virovitice o
objavljivanju Javnog poziva za izbor članova
Savjeta.

Gradsko vijeće Grada Virovitice razriješit će
člana Savjeta i prije isteka mandata 

- na osobni zahtjev člana Savjeta, 
- ako neopravdano izostane s najmanje 50%

sjednica Savjeta u godini dana.
Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz

mandat člana Savjeta. Mandat zamjenika člana
Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta. 

6. Djelokrug rada

Članak 14.

U okviru djelokruga rada Savjet:
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika

Savjeta;
- donosi Poslovnik o radu Savjeta;
- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i

razrješava članove radnih tijela;
- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima
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značajnim za rad, kao i o pitanjima iz  djelokruga
Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade

- u suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća
inicira donošenje odluka, programa i drugih akata
od interesa za mlade i  bolji položaj mladih na
području Grada;

- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim
pitanjima od značenja za unapređivanje 
položaja mladih na području Grada, te načinu
rješavanja navedenih pitanja;

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu
Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, 
mjera, programa i drugih akata, davanjem

mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i
temama od interesa za mlade, 

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnih
programa za mlade, daje pisana očitovanja i 
prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i
problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanja položaja mladih;

- priprema izvješća nadležnim tijelima koja se
bave problemima mladih, a prema potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje
nastalih problema i poboljšanje položaja mladih u
sklopu lokalnog programa djelovanja za mlade;

- potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju
Savjeta mladih i razmjenu iskustava s
organizacijama civilnog društva i odgovarajućim
tijelima drugih zemalja;

- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada
Virovitice na sjednice Savjeta; 

- podnosi Gradskom vijeću na odobrenje
financijski plan za ostvarivanje programa rada
savjeta mladih;

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa
za mlade.

7. Način rada Savjeta

Članak 15.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika

za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
obavljanju dužnosti.

Članak 16.

Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao
redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik
Savjeta.

Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan
sazvati najmanje jednom svaka tri  mjeseca.

Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog
najmanje 1/3 članova Savjeta sazvati izvanrednu
sjednicu Savjeta u roku od 15 dana od dana dostave
zahtjeva.

Članak 17.

Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može
odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici nazočna
većina članova Savjeta.

Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih
članova, ako ovom Odlukom i Zakonom o savjetima
mladih nije određeno drukčije.

Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na
sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te
pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta.

Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju
odluka o nekim pitanjima, može sudjelovati u
raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta osobno zainteresiran
ako se odlučuje o pitanjima u vezi s projektima u
kojima sudjeluje osobno i pravnim osobama u
kojima on ima udjel u vlasništvu.

Članak 18.

U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu
članovi Savjeta, ako svojim radom mogu pridonijeti
boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za
zauzimanje stajališta na postupku izrade, donošenja i
provedbe Programa rada Savjeta i drugih akata iz
djelokruga rada Savjeta, te davanju mišljenja,
prijedloga i preporuka Gradskom vijeću u vezi s
donošenjem odluka i programa od interesa za mlade.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu
Savjeta, ali bez prava glasovanja na sjednicama
Savjeta.

Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i
predstavnici pojedinih tijela Grada, ako to zahtijeva
sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje
Savjet.

8. Poslovnik o radu i Program rada Savjeta

Članak 19.

Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se
pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih
tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta i članova radnih
tijela Savjeta u skladu s ovom Odlukom.

Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom
glasova svih članova Savjeta.
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Članak 20.

Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji
donosi većinom glasova svih članova Savjeta.

Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a
sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s
njegovim djelokrugom rada i to:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe

lokalnog programa djelovanja za mlade, 
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih

u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama

bitnim za mlade,
- suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave u politici prema
mladima,

- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i
poboljšanje položaja mladih.
Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje

u sklopu djelokruga rada Savjeta za poboljšanje
položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje
njihovih problema i lokalnu zajednicu, te
organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica
radi boljeg informiranja mladih i suradnje s mladima
u Republici Hrvatskoj i šire.

Članak 21.

Ako su programom rada Savjeta za provedbu
planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva,
ta se sredstva, na temelju financijskog plana,
osiguravaju u Proračunu Grada Virovitice u skladu
sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Grada
Virovitice.

Program rada Savjeta donosi se i podnosi na
odobravanje Gradskom vijeću Grada Virovitice
najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću
kalendarsku godinu.

O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće
Gradskom vijeću Grada Virovitice do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na
znanje Gradonačelniku koji ga objavljuje na
mrežnim stranicama Grada.

9. Radna tijela Savjeta

Članak 22.

Savjet, prema potrebi, osniva stalna i povremena
radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada
Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i
razrješavanje problema mladih.

U radna se tijela, osim članova Savjeta, nogu
birati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih
područja za koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu
svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu
programa i njihovo ostvarivanje.

Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u
organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica
za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za
mlade.

10.  Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za
rad Savjeta

Članak 23.

Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge
materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava Grad.
Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno
mogućnostima osiguravaju se u Proračunu Grada
Virovitice.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada
Savjeta obavlja Upravni odjel za društvene
djelatnosti Grada Virovitice. 

Članovi Savjeta za svoj rad nemaju pravo na
naknadu. 

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova
prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i
drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u
Savjetu a odnose se na troškove organiziranja tribina
i predavanja u Gradu Virovitici kao i troškove puta i
noćenja za sudjelovanja na seminarima i dugim
vrstama predavanja i okupljanja mladih, a vezano za
primjenu Zakona o savjetima mladih.

11. Odnos Savjeta, Gradskog Vijeća i
Gradonačelnika

Članak 24.

Gradsko vijeće Grada Virovitice sve pozive i
materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih
sjednica dostavlja Savjetu te je obvezno i na drugi
prikladan način informirati Savjet o svom radu, a na
prijedlog Savjeta raspravit će I pitanje od interesa za
mlade.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a
najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički
sastanak sa Savjetom na kojeg po potrebi poziva i
članove Vijeća, a može pozvati I stručnjake iz
pojedinih oblasti..

Članak 25.

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri
mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na
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kojem se raspravlja o pitanjima od interesa za mlade
o suradnji i drugim pitanjima.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim
putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima od
važnosti i interesa za mlade.

12.  Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata
Savjeta u postupku podnošenja prijedloga
povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo
žalbe.

Žalba se podnosi Odboru za statutarno-pravna
pitanja Gradskog vijeća u roku 48 sati od dana
odbijanja prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi
Odbor je dužan odlučiti u roku 48 sati od dana
podnošenja žalbe.

Odbor za statutarno-pravna pitanja provjerava
formalnu ispravnost odbijenog prijedloga kandidata
za izbor članova Savjeta, i njegova odluka je
konačna.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladi Grada
Virovitice (“Službeni vjesnik Grada Virovitice”,
broj: 12/07.).

Članak 28.

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

KLASA: 021-01/14-01/02
UR.BROJ: 2189/01-07-14-2
Virovitica, 09. travnja 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 8. sjednici
održanoj dana 09. travnja 2014.g., 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 u roku
od 20 dana od dana objave u „Virovitičkom listu“. 

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“, stupa na snagu 14. travnja 2014.
godine.

Klasa: 021-01/14-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-2 
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br.: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 6/13), Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 8. sjednici održanoj dana 09.
travnja 2014. godine donosi
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O D L U K U 
o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u

Dječji vrtić Cvrčak Virovitica

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje pravo i kriteriji ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
Cvrčak Virovitica ( u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.

UVJETI UPISA:

1. U vrtić se upisuju djeca s navršenom jednom godinom života do 31. kolovoza tekuće godine pa do
polaska u osnovnu školu i to:
a) djeca koje zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Virovitice i državljani
su Republike Hrvatske,  
b) djeca koja zajedno sa samohranim roditeljem imaju prebivalište na području Grada
Virovitice i državljani su Republike Hrvatske,
c) djeca kojima su dodijeljeni skrbnici ili su smještena u udomiteljsku obitelj, neovisno o
njihovom prebivalištu, ako njihovi skrbnici ili udomitelji imaju prebivalište na području Grada
Virovitice,
d) djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području Grada Virovitice za koju roditelj plaća
punu ekonomsku cijenu vrtića ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne ili područne
(regionalne) samouprave ukoliko dostave suglasnost o sufinanciranju svoje lokalne samouprave i
ukoliko ima dovoljno mjesta u odgojnim skupinama njegove dobne skupine,

2. pravo upisa ne ostvaruje dijete oba zaposlena roditelja ili zaposlenog samohranog roditelja za
vrijeme korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, osim ako roditelj ne dokaže da taj dopust
završava do 31. kolovoza tekuće godine,

3. djeca rođena nakon 31. kolovoza tekuće godine, a koja nisu navršila jednu godinu života imaju
pravo na upis tek nakon upisa sve djece s liste čekanja koja su ostvarila sve propisane uvjete, a u
određenoj dobnoj skupini nije bilo dovoljno mjesta za upis,

4. sve odredbe koje se odnose na roditelja/roditelje odnose se i na posvojitelje, skrbnike   i udomitelje
koji kao dokaz prilažu potrebnu dokumentaciju o posvojiteljstvu, skrbništvu ili udomiteljstvu.

Članak 3.

KRITERIJI, MJERILA I POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA DOKAZUJE STATUS
ZA IZRADU LISTE REDA PRIJMA ZA UPIS

Za izradu liste reda prijma utvrđuju se sljedeći kriteriji, mjerila bodovanje i dokumentacija koja
dokazuje status:
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Pod pojmom djeteta s teškoćama u razvoju,
smatra se dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće
utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne
skrbi ili dijete za koje roditelji dostave odgovarajuću
medicinsku dokumentaciju specijaliste medicine.

Pod pojmom djeteta iz obitelji s troje i više djece
podrazumijeva je ukupan broj zajedničke, vlastite,
posvojene i udomljene djece u odnosnoj obitelji. 

Pod pojmom samohranog roditelja smatra se
roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj
zajednici (dokaz izjava o članovima zajedničkog
kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika).

Članak 4.

Zahtjevi roditelja djece iz članka 2. st. 1. ove
Odluke boduju se i svrstavaju na Listu prijma
temeljem priložene obveze dokumentacije prema
ukupno ostvarenom broju bodova, od većeg broja
bodova prema manjem.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja
slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje
dijete s većim brojem bodova. Lista se zaključuje s
brojem slobodnih mjesta u pojedinoj skupini. Ako se
za upis djece u određene dobne skupine prijavi veći
broj djece od broja djece planiranog za upis i/ili djeca
s istim brojem bodova utvrđenih na osnovukriterija
iz članka 3. ove Odluke, prednost pri upisu utvrđuje
Komisija za upis djece na način da prednost pri upisu
ostvaruju:
1. dijete zaposlenog samohranog roditelja,
2. dijete oba zaposlena roditelja,

3. dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem ima
djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su škole
ili dječjeg vrtića,

4. dijete iz obitelji s troje i više djece,
5. dijete koje u vrtiću ima već upisane brata i/ili

sestru.

Ako se prednost ne može utvrditi primjenom
kriterija iz stavka 2. ovoga članka djeca se svrstavaju
na Listu prijma po datumu rođenja od starijeg prema
mlađem.

Lista čekanja se utvrđuje nakon upisa sve djece u
određenu dobnu skupinu prema broju predviđenom
za prijem u skupinu. Sva ostala djeca nalaze se na
listi čekanja s koje se u skladu s mogućnostima mogu
upisivati tijekom godine u dobne skupine u koju su
prijavljena. 

Članak 5.

Postupak upisa djece u vrtić, ostvarivanje reda
prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi upisa djece
u vrtić u potpunosti s uređuju općim aktom kojeg
donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o kriterijima za ostvarivanje prednosti pri
upisu u Dječji vrtić „Cvrčak“ od dana 28. travnja
1999. godine.
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Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 602-01/14-01/07 
URBROJ: 2189/01-04/2-14-2
Virovitica, 09. travnja 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o
umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br.:
130/11) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 6/13) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu

participacije i cijeni obrazovanja za školsku
godinu 2014./2015.

I.

Daje se suglasnost na Odluku o iznosu
participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu
2014./2015. Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica KLASA: 003-05/14-01/9, URBROJ:
2189-32-04-14-1.

II.

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja
za školsku godinu 2014./2015. iz točke I. ove Odluke
sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.

KLASA: 602-01/14-01/05
URBROJ: 2189/01-04/2-14-3
Virovitica, 09.  travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 23. stavka 3., Zakona o
vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 63/11. i
130/11., 56/13. i 14/14.) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice, na 8. sjednici, održanoj dana 09. travnja
2014. godine, donosi 

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nad

komunalnim vodnim građevinama

I.

Grad Virovitica prenosi komunalne vodne
građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog
isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu
Virkom d.o.o. u obliku temeljnog uloga u iznosu od
5.541.100,00 kuna i na taj način stječe udio u
temeljnom kapitalu. 

Popis komunalnih vodnih građevina koje se
predaju u vlasništvo javnom isporučitelju vodnih
usluga trgovačkom društvu Virkom d.o.o. sastavni je
dio ove Odluke. 

Omjer udjela Grada Virovitice i Općina Gradina,
Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica u temeljnom
kapitalu Virkoma d.o.o. ostat će nepromjenjen tako
da će  Grad Virovitica  i nadalje imati udjel od 72%, a
svaka općina po 7%. 

II.

Komunalne vodne građevine iz točke I. ove
Odluke koje Grad Virovitica prenosi u vlasništvo
trgovačkog društva Virkom d.o.o., a koje su
evidentirane u poslovnim knjigama Grada Virovitice
su:
- građevine za javnu vodoopskrbu izgrađene u

dužini 6.933,24 metara i  neotpisane
knjigovodstvene vrijednosti  u iznosu od
1.979.068,74 kuna;

- građevine za javnu odvodnju  izgrađene u dužini
5.540,89 metara i  neotpisane knjigovodstvene
vrijednosti  u iznosu od 3.562.108,78 kuna. 

III.

Komunalne vodne građevine iz točke I. ove
Odluke evidentirane su u poslovnim knjigama Grada
Virovitice u ukupnoj knjigovodstvenoj neotpisanoj
vrijednosti  od 5.541.177,52 kuna.

Komunalne vodne građevine iz točke I. ove
Odluke isknjižit će se iz poslovnih knjiga Grada
Virovitice i prenijeti u vlasništvo Virkoma d.o.o. 
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Trgovačko društvo Virkom d.o.o. dužan je
evidentirati komunalne vodne građevine iz točke I.
ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od
30 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Virkom d.o.o. dužan je komunalne vodne
građevine predane u vlasništvo održavati, čuvati i
koristiti za namjene kojima služe. 

Komunalne vodne građevine ne mogu se
opteretiti založnim pravom niti biti predmetom
ovrhe. 

V.

Trgovačko društvo Virkom d.o.o.  sukladno ovoj
Odluci izmijenit  će Ugovor o osnivanju trgovačkog
društva Virkom d.o.o. vezano za visinu temeljnog
uloga Grada Virovitice u trgovačkom društvu
Virkom d.o.o.

VI.

Međusobna prava i obveze između Grada
Virovitice i Virkoma d.o.o. vezano uz predaju
komunalnih vodnih građevina u vlasništvo i na
upravljanje uredit će se posebnim ugovorom. 

VII.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice na
potpisivanje Ugovora iz točke VI. ove Odluke, te
poduzimanje svih radnji vezano za provođenje ove
odluke. 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.

Klasa: 364-02/14-01/01/01
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-3
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 454., 455., 456. 457. i 459
Zakona o trgovačkim društvima članka („Narodne
novine“ br. 11/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07.,

146/08. i 137/09.), članka 202. Zakona o vodama
(„Narodne novine“ br.153/09.) i članka 30. Statuta
Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće
Grada Virovitice, na 8. sjednici, održanoj dana 09.
travnja 2014. godine, donosi 

O D L U K U
o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni

Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću

I.

Grad Virovitica prenio je komunalne vodne
građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog
isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu
Virkom d.o.o. Virovitica u obliku temeljnog  uloga.

Grad Virovitica kao suosnivač trgovačkog
društva Virkom d.o.o. Virovitica vlasnik je 72%
poslovnog udjela tvrtke Virkom d.o.o. Virovitica.

II.

Temeljeni kapital trgovačkog društva Virkom
d.o.o. Virovitica povećati će se za vrijednost
komunalnih vodnih građevina koje su u vlasništvo
trgovačkog društva Virkom d.o.o. prenijeli Grad
Virovitica, Općina Suhopolje, Općina Špišić
Bukovica, Općina Lukač i Općina Gradina.

Utvrđuje se da je vrijednost komunalnih vodnih
građevina utvrdila ovlaštena revizorska kuća, te je u
skladu s tim izrađena Revizija financijskih izvještaja
i Izvješće o obavljenoj reviziji povećanja temeljnog
kapitala koje je sastavni dio ove Odluke.

Grad Virovitica prihvaća Izvješće o obavljenoj
reviziji povećanja temeljnog kapitala od 31. ožujka
2014. godine kojim je utvrđeno da se temeljni kapital
trgovačkog društva Virkom d.o.o. Virovitica,
povećava:
- sa iznosa od 64.115.000,00 kn 

(slovima: šezdesetčetirimilijunastopetnaesttisuća
kuna)

- za iznos od 12.270.300,00 kn (slovima:
dvanaestmilijunadvjestosedamdesttisućatristo
kuna)

- na iznos od 76.385.300,00 kn (slovima:
sedamdesetšestmilijunatristoosamdesetpettisuća
tristo kuna).

III.

Prijenosom vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama u vlasništvu Grada Virovitice,  Općine
Suhopolje, Općine Špišić Bukovica, Općine Lukač i
Općine Gradina, za vrijednost navedenu u toč. II.



SLUŽBENI VJESNIK br. 5 10. travnja 2014.Strana 16

ove odluke, povećati će se ulozi za postojeće
poslovne udjele i to tako da se zadrže postojeći
omjeri vlasništva.

Sukladno navedenom, nominalni iznos
poslovnog udjela Grada Virovitice (OIB:
89075064271) povećava se
- sa iznosa od 46.163.000,00 kn (slovima:

četrdesetšestmilijunastošezdesettritisuće   kuna), 
- na iznos od 54.997.700,00 kn (slovima:

pedesetčet ir imil i junadevetstodevedeset-
sedamtisućasedamsto kuna).

IV.

Trgovačko društvo Virkom d.o.o. Virovitica,
sukladno Zakonu o vodama obavljat će slijedeće
djelatnosti:  

- javna vodoopskrba i 
- javna odvodnja.
Sukladno stavku 1. ove točke izmijenit će se

odredba članka 4. Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o. od 13.
studenoga 2013. g, tako da glasi: 

„Članak 4.
Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:
- javna vodoopskrba
- javna odvodnja.“

V.

Obvezuje se trgovačko društvo Virkom d.o.o. da
sukladno ovoj Odluci izmijeni Ugovor o osnivanju
trgovačkog društva Virkom d.o.o. vezano za visinu
temeljnog uloga Grada Virovitice u trgovačkom
društvu Virkom d.o.o. i izmjeni članak 4. sukladno
točki IV. ove Odluke.

VI.

Gradsko vijeće Grada Virovitice prihvaća tekst
Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Izmjeni
Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću  Virkom d.o.o. Virovitica i suglasno je
da se tekst izmjeni u dijelu koji je nužan radi
provedbe upisa u  registru Trgovačkog suda.

Tekst Odluke o povećanju temeljnog kapitala i
Izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću nakon donošenja na Skupštini
Virkoma d.o.o.  prilaže se uz ovu Odluku i čini njen
sastavni dio.

VII.

Ovlašćuje se Ivica Kirin kao predstavnik Grada
Virovitice u Skupštini Virkoma d.o.o. Virovitica da
potpiše Odluku o povećanju temeljenog kapitala i

izmjenu Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Virkom d.o.o. Virovitica sukladno
ovoj Odluci, te Izjavu o preuzimanju temeljnog
uloga. 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.

Klasa: 024-01/14-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana        09. travnja
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, izmjena Ugovora
o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
PLIN VTC d.o.o. od 16. travnja 2009.g.

II.

U Ugovoru o osnivanju društva sa ograničenom
odgovornošću PLIN VTC članak 4. mijenja se i
glasi: 

„Članak 4.
Sjedište društva je u Virovitici, Trg bana Josipa

Jelačića 21/II.“

III.

Ovlašćuje se Uprava trgovačkog društva PLIN
VTC d.o.o. da izmjeni Ugovor o osnivanju društva
sa ograničenom odgovornošću PLIN VTC sukladno
točki II ove Odluke.
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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.

V.

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

Klasa: 024-01/14-01/03

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

Virovitica, 09. travnja 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 8.
sjednici održanoj dana 09. travnja 2014. godine,
donosi

O D L U K U
o dopuni Izjave društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica

Članak 1.

Odobrava se Poslovnom parku Virovitica d.o.o.
dopuna predmeta poslovanja društva  dopunom
Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica.

Članak 2.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica – pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br: 3/12.),
u članku 6. dopunjuje se stavak 1.:

„
∗ Poslovanje nekretninama
∗ Poslovi upravljanja nekretninom  i održavanja

nekretnina
∗ Čišćenje svih vrsta objekata
∗ Održavanje javnih površina

∗ Održavanje čistoće
∗ Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja

krajolika
∗ Održavanje i popravak stambenih zgrada i

poslovnih prostora
∗ Obavljanje dimnjačarskih poslova
∗ Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje

građevina
∗ Nadzor nad gradnjom
∗ Završni radovi u građevinarstvu
∗ Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
∗ Promidžba (reklama i propaganda)
∗ Etažiranje zgrada
∗ Provođenje energetskih pregleda i energetsko

certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim
sustavom

∗ Energetsko certificiranje zgrada sa složenim
tehničkim sustavom

∗ Provođenje energetskih pregleda zgrada sa
složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina

∗ Provođenje energetskih pregleda javne rasvjete
∗ Kupnja i prodaja robe
∗ Obavljanje trgovačkog posredovanja na

domaćem i inozemnom tržištu
∗ Zastupanje inozemnih tvrtki
∗ Javna rasvjeta
∗ Distribucija i opskrba toplinskom energijom
∗ Kupac toplinske energije
∗ Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
∗ Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
∗ Pružanje usluge smještaja
∗ Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i

motociklima; popravak motornih vozila i
motocikala

∗ Trgovina na malo osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

∗ Organizacija sajma automobila i robe
∗ Organizacija koncerata, revija, zabavnih igara,

priredaba, seminara, stručnih skupova, tečajeva,
savjetovanja, predavanja, kongresa, izložbi i
promotivnih događanja

∗ Prikazivanje filmova
∗ Snimanje filmova i videofilmova
∗ Računovodstveni poslovi
∗ Upravljanje i održavanje športskim i

rekreacijskim objektima.“

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice da
potpiše Izjavu o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park
Virovitica.
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Članak 4.

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

Klasa: 024-01/14-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. 146/08., 137/09. i 111/12.),
i članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 6/13.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 8. sjednici
održanoj dana 09. travnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora
VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom

gospodarstvu

Članak 1.

U Odluci o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04.,  6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07.,
10/09., 5/12. i 13/13.) u članku 11.a briše se točka i
dodaju se riječi: „ Grad Virovitica.“

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Klasa: 024-01/14-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-2
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 54.
Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.: 76/93,
29/97, 47/99 i 35/08) i članka 30. Statuta Grada
Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.: 6/13) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama

statuta Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta
Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica, KLASA: 003-08/14-01/21, URBROJ:
2189-22-10-14-1.

II. 

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

KLASA: 012-03/14-01/01
URBROJ: 2189/01-04/1-14-3
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave («Narodne novine» br.7/14), točke V.
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2014. godini («Narodne novine» br. 7/14)
i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(«Službeni vjesnik» Grada Virovitice br.6/13.),
Gradsko vijeće Grada Virovitice  na  8. sjednici
održanoj dana 09. travnja 2014. godine, donosi
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O D L U K U
O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 

2014. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i
način financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2014. godinu na području
Grada Virovitice.

Članak 2.

Ukupna sredstva za decentralizirane funkcije
osnovnog školstva Grada Virovitice za 2014. godinu
sukladno Uredbi o načinu izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine» Republike Hrvatske br. 7/14.)
utvrđena su u iznosu od 4.707.511,00 kn.

Ukupna sredstva iz st. 1. ovog članka
raspoređena su sukladno Odluci o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva za  2014. godinu
kako slijedi:
--------------------------------------------------------------

Namjena Iznos
--------------------------------------------------------------
1. Materijalni i financijski rashodi 3.643.832,00 kn

2. Rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatnog 
ulaganja u nefinancijsku imovinu 738.836,00 kn

3. Rashodi za materijal, dijelove
i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja 324.843,00 kn

--------------------------------------------------------------
U K U P N O 4.707.511,00 kn

Sredstvima iz st. 2. ovog članka osiguravaju se
minimalni financijski standardi osnovnih škola
kojima je osnivač Grad Virovitica.

Članak 3.

Sredstva za materijalne i financijske rashode
osnovnih škola grada Virovitice navedena kao

«Materijalni i financijski rashodi» koristit će se za:

1. prijevoz učenika, rashode za energente i
zdravstvene preglede zaposlenika osnovnih škola
u ukupnom iznosu od 2.619.900,00 kn, ostale
nespomenute rashode poslovanja u iznosu
21.000,00 kn, ili ukupno: 2.640.900,00 kn
(tablica 2.)

2 - ostale materijalne i financijske rashode
osnovnih škola prema kriterijima broj učenika i
prosječne godišnje cijene po učeniku u iznosu od
429,10 kn što za 1.686  učenika OŠ V. Nazor i OŠ
I.B. Mažuranić iznosi  743.462,00 kn
- ostale materijalne i financijske rashode
osnovnih škola na način da se zadovolje potrebe
Osnovne škole Virovitica u iznosu od 150.470,00
kn i  Glazbene  škole Jan Vlašimsky u iznosu od
129.000,00 kn. ili ukupno za ostale materijalne i
financijske rashode 1.002.932,00 kn (tablica 1).

Tablice 1 i 2 sastavni su dio  ove  Odluke.

Članak 4.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnog ulaganja u nefinancijsku
imovinu u iznosu od 738.836,00 kn i rashodi
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola za 2014.
godinu utvrđeni u ukupnom iznosu od 324.843,00
kn, raspoređuju se osnovnim školama Planom
rashoda.

Članak 5.

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

Članak 6. 

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

KLASA: 602-02/14-01/01
URBROJ: 2189/01-04/3-14-4
Virovitica, 09. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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tablica 1
tablica 2

Na temelju  točke IX. Odluke o kriterijima i
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mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2014. godini (Narodne novine br.7/14.) te članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na  8. sjednici
održanoj  dana 09. travnja 2014. godine, donosi

P L A N 
Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2014. godinu

I.

Ovim Planom se utvrđuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Virovitice za  2014. godinu, temeljem
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva za 2014. godinu (Narodne novine, br. 7/14).

II.

Prema navedenoj Odluci ukupna bilancirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Viroviticu iznose 738.836,00 kuna.

III.

U 2014. godini planiraju se sljedeći rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Virovitice:

IV.

Postupke nabave koji su predmet ovog Plana
provodi Ured gradonačelnika Grada Virovitice.

V.

Ostatkom sredstava iz točke III. ovog Plana kao i
eventualnim viškom sredstava nastalim provedbom
postupaka javne nabave raspolagat će
Gradonačelnik.

Navedena sredstva upotrijebit će se za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada
Virovitice.

VI.

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

KLASA: 602-02/14-01/01
URBROJ: 2189/01-04/3-14-5
Virovitica, 08. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u  2014. godini
(«Narodne novine» br.7/14) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13), Gradsko vijeće  Grada Virovitice na 8. sjednici održanoj dana
09. travnja 2014. godini, donosi

PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I  INVESTICIJSKOG

ODRŽAVANJA U OSNOVNIM  ŠKOLAMA U 2014. GODINI

I.

Ukupna sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola u 2014. godini iznose: 324.843,00 kn i rasporedit će se na:

1. tekuće održavanje 109.000,00 kn
a) hitne intervencije 76.300,00 kn
b) bojanje šk. prostora 32.700,00 kn

2. investicijsko održavanje 215.843,00 kn
Ukupno: 324.843,00 kn

II.

Sredstva za tekuće održavanje u planiranom iznosu od 115.000,00 kn rasporedit će se
školama:
-  po kriteriju 700,00 kn po razrednom odjelu za tekuće održavanje koje se odnosi na popravak

kvarova koji se ne mogu planirati, te održavanje sredstava za rad i opremu radi osiguranja
pretpostavki za redovito funkcioniranje škola (hitne intervencije).

- po kriteriju 300,00 kn po razrednom odjelu za ličenje školskog prostora.

TEKUĆE ODRŽAVANJE 
HITNE INTERVENCIJE
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Sredstva za hitne intervencije doznačavat će se školama na temelju nastanka stvarnog izdatka u
okviru planiranog iznosa za  2014. godinu, dok će sredstva za ličenje školskog prostora biti na
raspolaganju tijekom nenastavnih dana tekuće školske godine.

III.

Sredstva za investicijsko održavanje u planiranom iznosu od 215.843,00 kn utrošit će se za:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv škole Namjena Iznos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. OŠ Ivane Brlić Mažuranić          - Sanacija podgleda prepusta krova škole           165.843,00

- Sanacija stropova u učionicama
- Ugradnja grijača u oluke

2. Centar za odgoj, obraz. i             - Materijal za uređenje učionica 50.000,00
rehabilitaciju  Virovitica          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno: 215.843,00

IV

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

KLASA: 602-02/14-01/01
URBROJ: 2189/01-04/3-14-6
Virovitica,  09. travnja 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  8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014.g., donosi

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

Grada Virovitice za 2013. godinu

I

Prihvaća se Informacija o gospodarstvu Grada
Virovitice za 2013. godinu.

II

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

Klasa: 302-01/14-01/08
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-5
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području grada Virovitice

u 2013. godini

I

Prihvaća se Informacija o nezaposlenosti i
zapošljavanju na području grada Virovitice u 2013.
godini. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Virovitice".

Klasa: 032-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana      09. travnja
2014.g., donosi

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

učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o.
Virovitica za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o financijskoj učinkovitosti
poslovanja Virkoma d.o.o. Virovitica  za 2013.
godinu.

II

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

Klasa: 400-010/14-01/09
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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. 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 8. sjednici održanoj dana  09. travnja
2014. godine, donosi

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

učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka
Virovitica d.o.o. za 2013.g.

I

Prihvaća se Izvješće o financijskoj učinkovitosti
poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za
2013. g.
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II

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

Klasa: 400-01/14-01/11
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014., donosi

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

knjižnice i čitaonice Virovitica u 2013. godini

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica u 2013. godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Virovitice".

Klasa: 612-04/14-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014. g., donosi

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

Gradskog muzeja Virovitica za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja
Virovitica za 2013. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Virovitice".

Klasa: 612-05/14-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014. g., donosi

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

Virovitica za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Kazališta Virovitica
za 2013. godinu. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Virovitice".

Klasa: 612-03/14-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Informacije o provođenju
mjeraSocijalne karte Grada Virovitice 

u 2013. g.
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I

Prihvaća se Informacija o provođenju mjera
Socijalne karte Grada Virovitice u 2013. godini. 

II

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

Klasa: 550-06/14-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 09. travnja
2014. g., donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju športske

zajednice za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o djelovanju športske
zajednice za 2013. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Virovitice".

Klasa: 620-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 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 8. sjednici održanoj dana  09. travnja
2014. godine, donosi

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

društva Crvenog križa Virovitica 
za 2013. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica za 2013. godinu.

II

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

Klasa: 550-06/14-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj: 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 17.
Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu
Virovitici („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
4/11.) i članka 39. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradonačelnik Grada
Virovitice dana  01. travnja 2014.g., donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti

na prijedlog Cjenika parkirnih karata na
javnim parkiralištima u Gradu Virovitici

I

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Cjenika parkirnih karata na javnim parkiralištima u
Gradu Virovitici Ur.broj: P-2149/14.

II

Cjenik parkirnih karata iz točke I ove Odluke
sastavni je dio ove Odluke.
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III

Cjenik parkirnih karata na javnim parkiralištima
u Gradu Virovitici objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“. 

Klasa: 340-01/14-01/10
Ur.broj: 2189/01-07/3-13-3
Virovitica, 01. travnja 2014.

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

Na temelju članka 17. Odluke o organizaciji i
naplati parkiranja u Gradu Virovitici (“Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 4/11.) i prethodne
suglasnosti Gradonačelnika Grada Virovitice,
Poslovni park Virovitica d.o.o., Virovitica, Ivana
Gorana Kovačića 8, kao Organizator parkiranja,
donosi

C J E N I K
parkirnih karata na javnim parkiralištima u

Gradu Virovitici

I.

Cijena jednokratne parkirne karte za jedan sat
parkiranja iznosi:

za 0. zonu – 3,00  kune
za 1. zonu – 2,00  kune

II.

Cijena jednokratne parkirne karte, kupljene
korištenjem usluge GSM operatera, za jedan sat
parkiranja iznosi:

za 0. zonu – 4,00 kune
za 1. zonu – 3,00 kune

III.

Cijena povlaštene cjelodnevne parkirne karte
iznosi:

za 0. zonu –  18,00  kuna
za 1. zonu –  12,00 kuna

IV.

Cijena povlaštene cjelodnevne parkirne karte,
kupljene korištenjem usluge GSM operatera iznosi:

za 0. zonu – 24,00 kune
za 1. zonu – 18,00 kuna

V.

Cijena dnevne parkirne karte ( u daljnjem tekstu:
DPK) za neposjedovanje druge odgovarajuće
parkirne karte je funkcija vremena trajanja
parkiranja , odgovarajuće cijene jednog sata
parkiranja i troškova izdavanja DPK i obračunava se
po formuli :

Cd(t) = CJ × Δt + Td ,  
gdje je Cd(t)  – cijena dnevne parkirne karte

CJ     – cijena jednog sata parkiranja 
odnosne zone

Δt     – vrijeme trajanja parkiranja 
tekućeg dana

Td     – Troškovi izdavanja DPK u 
iznosu od 30 kn,

te iznosi:
za 0. zonu – min 33 kune do max 66 kuna
za 1. zonu – min 32 kune do max 54 kune

Cijena DPK za neposjedovanje parkirne karte ili
za prekoračeno dopušteno vrijeme parkiranja po
kupljenoj parkirnoj karti više od 5 min, obračunava
se po minimalnoj jedinici 1 sat. 

VI.

Cijena povlaštene mjesečne, polugodišnje i
godišnje parkirne karte (naljepnica ili pokaz)
iskazana je u tablici 1. i odgovarajuće se određuje za
vozila korisnika, koji prebivaju ili obavljaju
poslovnu djelatnost na području Grada Virovitice,  a
svrstani su u kategorije:

A) Za stanare koji imaju prebivalište u licama u
kojima su odgovarajuće zone naplate parkiranja, 

B) Za uposlenike kojima je sjedište rada u
odgovarajućoj zoni naplate parkiranja, 

C) Za pravne i fizičke osobe (obrtnike, taxi vozila i
sl.) koje imaju sjedište ili ispostavu na području
Grada Virovitice,

D) Za vozila osoba s invaliditetom koja nemaju
istaknutu posebnu oznaku znaka pristupačnosti
sukladno zakonu i koja ne koriste posebno
označena parkirališna mjesta namijenjena za
parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a koji
imaju prebivalište na području Grada Virovitice



VIII.

Iznimno, javno parkiralište može se zakupiti dnevno za potrebe pravnih ili fizičkih osoba kada
obavljaju aktivnosti iz svog djelokruga rada sukladno propisima.

Organizator parkiranja donosi Odluku o zahtjevu za korištenje parkirališta iz stavka 1. ove
točke. 
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Cijene u tablici 1. su iskazane za jedno vozilo korisnika.
Povlaštene parkirne karte iz tablice 1. kupuju se temeljem pisanog zahtjeva kojem se 
prilaže preslik osobne iskaznice kao potvrde prebivališta vlasnika vozila, preslik prometne

dozvole vozila kao dokaz identifikacije registracije i vlasništva vozila, potvrda o zaposlenju izdana
od strane pravne ili fizičke osobe za pojedine kategorije korisnika, te po potrebi i druge isprave.

Ukoliko tijekom korištenja povlaštene parkirne karte dođe do promjena zbog kojih je 
istu potrebno mijenjati (promjena registracije, oštećenje karte i sl.), izvršit će se prijepis

parkirne karte kod Organizatora parkiranja uz povrat postojeće karte i uz naknadu od 30,00 kuna.     

VII.

Cijena parkiranja za rezervirana parkirališna mjesta na 24sata/dan određuje se za polugodišnje i
godišnje vremenski određeno parkiranje kako je navedeno u tablici 2.

Parkiranje putem rezerviranih parkirališnih mjesta uređuje se posebnim ugovorom.
Na pojedinom javnom parkiralištu može biti maksimalno 5 % rezerviranih parkirališnih mjesta.
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Cijena dnevne zakupnine za korištenje parkirališta iz stavka 1. ove točke obračunava se po
formuli : 

Cz(t) = CJ × Δn,  
gdje je Cz(t) – cijena dnevne zakupnine

CJ  – cijena povlaštene cjelodnevne 
parkirne karte (ovisno o zoni)

Δn – broj parkirališta

Korištenje parkirališta iz stavka 1. ove točke organizator  parkiranja može odobriti bez
naknade kada je isto od posebnog interesa za Grad Viroviticu.

IX.

Cijena parkirne karte (potvrda o korištenju terminala) za zaustavljanje i parkiranje teretnih i
drugih vozila na posebno uređenom parkiralištu, terminalu pri carinjenju vozila i robe, za
dnevno 24-satno parkiranje jednokratno iznosi kako je navedeno u tablici 3.

X.

U sve cijene parkirnih karata uračunat je porez na dodanu vrijednost.

XI.

Svi korisnici parkirnih karata  iz viših zona koriste to pravo za nižu zonu bez posebne naplate.

XII.

Stupanjem na snagu ovog Cjenika, prestaje važiti Cjenik parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici  P- 2191/13 od 19. ožujka 2013. godine.

XIII.

Ovaj Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči 
Organizatora parkiranja.

Ur.broj: P-2149/14
U Virovitici, 01. travnja 2014. godine

Poslovni park Virovitica d.o.o.
Direktor

Marijo Klement, ing. građ., v.r.

Prethodna suglasnost na prijedlog Cjenika parkirnih karata dana je 01. travnja 2014. godine

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o
kazalištima (Narodne novine br.: 71/06, 121/13 i
26/14 ) i 26. Statuta Grada Virovitice ( Službeni
vjesnik Grada Virovitica, br.  6/13) Gradonačelnik
Grada Virovitica 20. ožujka 2014. donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Osnovnoga programskog i

financijskog okvira Kazališta Virovitica za
razdoblje od 2014. do 2017.

I.

Utvrđuje se Osnovni programski i financijski
okvir Kazališta Virovitica za četverogodišnje
razdoblje od 2014. do 2017. godine.

II.

Kazalište Virovitica u četverogodišnjem će
razdoblju od 2014. do 2017. godine obavljati svoju
djelatnost u skladu sa sljedećim programskim
okvirom kojim se:

- prezentira dramsko stvaralaštvo za djecu/mlade i
odrasle iz opusa klasika hrvatske i svjetske
književnosti

- prezentiraju nova dramska djela za djecu/mlade i
odrasle hrvatskih i svjetskih autora

- potiče suradnja s drugim kazalištima i kulturnim
organizatorima u zemlji i inozemstvu u pogledu
gostovanja i sudjelovanja na festivalima

- izvodi šest (6) premijernih predstava u sezoni, od
čega tri (3) za djecu i mlade i tri (3) za odrasle  

- organizira Virovitički kazališni susreti (Virkas)
- organizira dramski studio djece i mladih.

III.

Za provođenje programskog okvira iz točke 2.
ovog zaključka, Grad Virovitica će za razdoblje 2014
- 2017. u proračunima Grada, planirati sukladno
programima u kulturi Grada Virovitice, sljedeći
financijski okvir sredstava, predviđen Projekcijom
proračuna Grada Virovitice za razdoblje 2014. do
2017.

- za 2014. (ukupna sredstva) - 2.762.850,00 kuna
- za 2015. (ukupna sredstva) - 2.755.350,00 kuna
- za 2016. (ukupna sredstva) - 2.763.850,00 kuna
- za 2017. godinu sredstva će se utvrditi na osnovi

2014. i mogućeg rasta za 2015. i 2016. godinu

IV.

Ovaj programski i financijski okvir sastavni je
dio natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Kazališta
Virovitica i bit će dostupan kandidatima za
ravnatelja/icu tog kazališta.

V.

Ovaj zaključak objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 612-03/14-01/01
URBROJ: 2189/01-08/1-14-3
Virovitica, 20. ožujka 2014.

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

Na temelju članka  37.  Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.
godinu   ("Narodne  novine"  broj 152/13),  članka  3.
Odluke o raspodjeli     dijela pomoći    Državnog
proračuna  Republike Hrvatske za 2014. godinu
jedinicama lokalne samouprave  Virovitičko-
podravske   županije   i   članka  30. Statuta  Grada
Virovitice - pročišćeni tekst  ("Službeni  vjesnik
Grada Virovitice " broj 6/13)  Gradonačelnik Grada
Virovitice  dana 01. travnja 2014.godine donosi

O D L U K U
o utrošku sredstava  pomoći Državnog

proračuna dodijeljenih putem
Virovitičko-podravske županije

za 2014. godinu 

I

Sredstva koja su dodijeljena Gradu  Virovitici u
iznosu od 369.949,99 kuna utrošit će se  za  provedbu
slijedećih programa :
1. "Izgradnja  komunalne infrastrukture "- za

izgradnju i rekonstrukciju  javnih i prometnih
površina u iznosu od 200.000,00 kuna,

2. "Redovna djelatnost mjesne samouprave " -  za
rekonstrukciju objekata mjesne samouprave u
iznosu od 100.000,00 kuna,

3. "Imovinsko-pravni poslovi"  - za katastarsku
izmjeru zemljišta i reambulaciju u iznosu od
69.949,99 kuna. 

II

Za provedbu programa "Izgradnja komunalne
infrastrukture" i "Redovna djelatnost mjesne
samouprave" zadužuje se Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo, a za provedbu
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programa "Imovinsko-pravni poslovi"  Upravni
odjel za imovinske i pravne poslove. 

III

Služba za financije dužna je tromjesečno
izvještavati Virovitičko-podravsku županiju o
korištenju pomoći, a u roku od 5 dana po isteku
izvještajnog razdoblja.

IV

Ova odluka objavit će se u "Službenom vjesniku
Grada Virovitice".

KLASA:400-01/14-01/08
URBROJ:2189/01-02/1-14-3
Virovitica, 01. travnja 2014.

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

Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ br. 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. 146/08., 137/09., 111/12.), i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 6/13.),
Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin donosi

I Z J A V U
o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC

d.o.o. sa  Zakonom o komunalnom
gospodarstvu

Članak 1.

U Izjavi o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04.,  6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07.,
10/09., 5/12.,  11/12. i 13/13.) u članku 11.a briše se
točka i dodaju se riječi: „Grad Virovitica.“

Članak 2. 

Ova Izjava sastavljena je u formi
javnobilježničkog akta.

Klasa: 026-01/14-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-3
Virovitica, 09. travnja 2014.

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

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim
društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99,
121/99, 52/00 i 118/03) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice ( „Službeni vjesnik Grada Virovitice br.“
5/09.), Gradonačelnik Grada Virovitice, Ivica
Kirin,Virovitica, Požari 63, donosi-

I Z J A V U
o dopuni Izjave o osnivanju društva s

ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica sačinjene u
formi javnobilježničkog akta od 01.07.2008. godine,
poslovni broj: OU-66/2008-1, članak 6. stavak 1.
dopunjuje se slijedećim djelatnostima: „
* Poslovanje nekretninama
* Poslovi upravljanja nekretninom  i održavanja

nekretnina
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Održavanje javnih površina
* Održavanje čistoće
* Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja

krajolika
* Održavanje i popravak stambenih zgrada i

poslovnih prostora
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje

građevina
* Nadzor nad gradnjom
* Završni radovi u građevinarstvu
* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* Promidžba (reklama i propaganda)
* Etažiranje zgrada
* Provođenje energetskih pregleda i energetsko

certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim
sustavom

* Energetsko certificiranje zgrada sa složenim
tehničkim sustavom

* Provođenje energetskih pregleda zgrada sa
složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina

* Provođenje energetskih pregleda javne rasvjete
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na

domaćem i inozemnom tržištu
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Javna rasvjeta
* Distribucija i opskrba toplinskom energijom

* Kupac toplinske energije
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
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* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pružanje usluge smještaja
* Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i

motociklima; popravak motornih vozila i
motocikala

* Trgovina na malo osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

* Organizacija sajma automobila i robe
* Organizacija koncerata, revija, zabavnih igara,

priredaba, seminara, stručnih skupova, tečajeva,
savjetovanja, predavanja, kongresa, izložbi i
promotivnih događanja

* Prikazivanje filmova

* Snimanje filmova i videofilmova
* Računovodstveni poslovi
* Upravljanje i održavanje športskim i

rekreacijskim objektima.“

Članak 2.

Ova Izjava sastavljena je u (3) tri istovjetna
izvorna primjerka.

Klasa: 024-01/14-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica, 09. travnja 2014.

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

Službeni vjesnik GradaVirovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.
Grafička obrada i tisak: Grafoprojekt, Virovitica


