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GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o rasporedu sredstava za
financiranje političkih stranaka koje
imaju člana u Gradskom vijeću Grada
Virovitice u 2016. godini

2. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o naknadama vijećnicima i
članovima radnih tijela

3. Program rada Gradskog vijeća vijeća
Grada Virovitice za  2016. godinu

4. Proračun Grada Virovitice za 2016.
godinu i projekcije za 2017. i 2018.
godinu

5. Odluka o izvršavanju proračuna grada
Virovitice za 2016. godinu

6. Program  gradnje  objekata i uređaja
komunalne  infrastrukture   za 2016.
godinu

7. Program  održavanja komunalne
infrastrukture  Grada Virovitice  u  2016.
godini

8. Program utroška sredstava spomeničke
rente za 2016. godinu

9. Program gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za
2016. godinu

10. Program utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2016. godinu

11. Program utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2016. godinu

12. Program utroška sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake za 2016. godinu

OSTALO

1. Odluka o usklađenju JKP FLORA VTC
d.o.o. s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu - pročišćeni tekst  –

2. Izjava o usklađenju JKP FLORA VTC s
Zakonom o komunalnom gospodarstvu 
- pročišćeni tekst –

3. Izjava o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica
- pročišćeni tekst –

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna GradaVirovitice političkim
stranakama koje imaju člana u Gradskom vijeću
Grada Virovitice u 2016. godini.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Virovitice imaju političke stranke
koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada
Virovitice, te je u tu svrhu u Proračunu Grada
Virovitice za 2016. godinu osigurano 86.000,00
kuna.

Na temelju članka 3. i 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11., 61/11. i 27/13.) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ( „Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, broj: 7/14.), Gradsko
vijeće Grada Virovitice na  20. sjednici održanoj
dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U
o rasporedu sredstava za financiranje

političkih stranaka
koje imaju člana u Gradskom vijeću 

Grada Virovitice 
u 2016. godini
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Članak 3.

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

Za svakog člana Gradskog vijeća Grada
Virovitice za 2016. godinu utvrđuje se iznos od
4.000,00 kuna.

Članak 4.

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

Članak 5.

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

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

Članak 6.

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

Članak 7.

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun
političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.

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

KLASA: 402-08/15-01/16

URBROJ: 2189/01-07/3-15-2

Virovitica, 15. prosinca 2015.

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. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2015. g., donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o

naknadama vijećnicima i članovima
radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o naknadama vijećnicima i članovima
radnih tijela („Službeni vjesnik Grada Virovitice br.
10/09., 9/10. i 15/13.) članak iza članka 4. dodaju se
novi članci 5., 6., 7., 8. koji glase:

„
Članak 5.

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća za
nazočnost na sjednicama radnih tijela pripada
naknada u neto iznosu od 100,00 kuna.

Članak 6.
Predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća za

nazočnost sjednicama radnih tijela pripada naknada
u neto iznosu od 130,00 kuna.

Iza članka 6. dodaje se podnaslov:

„III   NAKNADE ČLANOVIMA RADNIH
TIJELA GRADONAČELNIKA

Članak 7.
Članovima radnih tijela Gradonačelnika kao

izvršnog tijela za nazočnost sjednicama radnih tijela,
ukoliko odlukom o osnivanju radnog tijela nije
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drugačije propisano,  pripada naknada u neto iznosu
100,00 kuna.

Članak 8.
Predsjednicima radnih tijela Gradonačelnika za

nazočnost sjednicama radnih tijela, ukoliko odlukom
o osnivanju radnog tijela nije drugačije propisano,
pripada naknada u neto iznosu od 130,00 kuna. “

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2016.
godine a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.

Klasa: 121-01/15-01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015.

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. 7/14.) i članka 53. Poslovnika
Gradskog vijeća – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće
Grada Virovitica na 20. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2015. godine, donosi

PROGRAM RADA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA

VIROVITICE
ZA  2016. GODINU

I

Programom rada Gradskog vijeća Grada
Virovitice utvrđuju se osnovni zadaci i teme koje će
Gradsko vijeće raspravljati u 2016. godini, temeljem
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi,  drugih zakona i podzakonskih propisa,
te Statuta Grada Virovitice.

Program je izrađen temeljem određenih
tematskih cjelina iz područja gospodarstva,
društvenih i drugih djelatnosti i to:

- opći poslovi, 
- financije
- komunalne djelatnosti 
- prostorno uređenje  
- gospodarstvo 
- imovinsko-pravni poslovi i
- društvene djelatnosti.

II

OPĆI POSLOVI

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
srpanj- prosinac 2015. godine 
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
od siječanj-lipanj 2016. godine 
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje

3. Odluka o  rasporedu sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova
Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2017.
godini
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje   

4. Program rada Gradskog vijeća za 2017.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

FINANCIJE 

1. Informacija do kojeg  iznosa Gradonačelnik,
odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, te
raspolaganje ostalom  imovinom u 2016.
godini
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik   
ROK: I tromjesečje

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

3. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata za
2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
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4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice
za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : II tromjesečje

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : III  tromjesečje

6. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice
za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje

7. Proračun Grada Virovitice za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK :  IV tromjesečje

8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Virovitice za 2017. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje

KOMUNALNE  DJELATNOSTI 

1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za grad Viroviticu u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2 . Izvješće o provođenju higijeničarske službe na
području grada Virovitice i upravljanja
skloništem za životinje za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: FELIKS VIROVITICA
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

3. Informacija o radu i izvršenim aktivnostima
na području mjesnih odbora Grada Virovitice
za 2015.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo i Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice za
2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

6. Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

7. Informacija o provođenju Odluke o
komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : I tromjesečje

8. Godišnje Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Virkom d.o.o. Virovitica za 2015. g.
NOSITELJ IZRADE: “Virkom” d.o.o. Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK:  II tromjesečje

9. Godišnje Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Flora VTC d.o.o. Virovitica za 2015.
godinu
NOSITELJ IZRADE: “Flora” VTC d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje.

10. Godišnje Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Poslovni park Virovitica d.o.o. za
2015. g.
NOSITELJ IZRADE: Poslovni park d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik 
ROK: II tromjesečje
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11.Program održavanja komunalne
infrastrukture grada Virovitice u 2017. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK:  IV tromjesečje

12.Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada  Virovitice u
2017. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK:  IV tromjesečje.

13. Program utroška sredstava spomeničke rente
za 2017. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

14. Izvještaj o mjerenju koncentracije peludnih
alergogenih biljaka na području grada    
Virovitice i okolice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za javno zdravstvo

„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

PROSTORNO UREĐENJE

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna GUP-a
Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja "Jug 1"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja "Jug 2"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja "Bilogora"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana
uređenja "Antunovac"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
"Športsko-rekreacijske zone"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
"Jezera"
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

GOSPODARSTVO

1. Informacija o štetama na poljoprivrednim
usjevima od elementarnih nepogoda u 2015.g.
NOSITELJ IZRADE: Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Izvješće o poslovanju Razvojne agencije VTA
za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Razvojna agencije VTA 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

3. Izvješće o poslovanju REGIONALNE
ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER za
2015.  godinu
NOSITELJ IZRADE: REGIONALNA
ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
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4. Informacija o stanju nezaposlenosti i
zapošljavanja na području grada Virovitice u
2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za zapošljavanje
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

5. Izvješće o poslovanju tvrtke PLIN VTC d.o.o.
Virovitica za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: PLIN VTC d.o.o.
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

6. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice
grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Turistička zajednica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7. Informacija o gospodarstvu  grada Virovitice u
2015. godini
NOSITELJ  IZRADE: Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje 

8. Informacija o raspolaganju poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Virovitice u 2015. godini
NOSITELJ  IZRADE: Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
Grada Virovitice sa financijskim učincima  za
razdoblje 2017.-2019.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

10. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Virovitice 
NOSITELJ IZRADE: Područni ured za zaštitu i
spašavanje Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

IMOVINSKI POSLOVI

1. Izvješće o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice u 2015. godini

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
imovinske i pravne poslove
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje     

2. Plan raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za
imovinske i pravne poslove
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje      

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne
skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada
Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene
djelatnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje 

2. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada
Virovitice za 2015. godinu 
NOSITELJ IZRADE: Savjet mladih Grada
Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje 

3. Informacija o stanju sigurnosti i problematici
kriminaliteta na području grada Virovitice za
2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Policijska uprava
Virovitičko-podravska
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

4. Godišnje izvješće o poslovanju Osnovne škole
Ivane Brlić Mažuranić Virovitica za 2015.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Osnovna škola Ivane Brlić
Mažuranić Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

5. Godišnje izvješće o poslovanju Osnovne škole
Vladimir Nazor Virovitica za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Osnovna škola Vladimir
Nazor Virovitica 
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

6. Godišnje izvješće o poslovanju Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
za 2015. godinu
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NOSITELJ IZRADE: Centar za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7. Godišnje izvješće o poslovanju Glazbene škole
Jan Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Glazbena škola Jan
Vlašimsky Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

8. Izvješće o poslovanju Informativnog centra
Virovitica d.o.o. za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Informativni centar
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK: II tromjesečje

9. Izvješće o  poslovanju Zajednice športskih
udruga grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Zajednica športskih
udruga
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

10. Izvješće o poslovanju Kazališta Virovitica za
2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Kazalište Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

11. Izvješće o poslovanju Gradskog muzeja za
2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradski muzej
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

12. Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradska knjižnica i
čitaonica Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

13. Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Cvrčak“
Virovitica za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Dječji vrtić „Cvrčak“
Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

14. Informacija o poslovanju Javne ustanove
vatrogasne postrojbe Grada Virovitice u 2015.
godini

NOSITELJ IZRADE: Javna ustanova vatrogasna
postrojba Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

15. Izvješće o poslovanju Vatrogasne zajednice
Grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Vatrogasna zajednica
Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

16. Izvješće o poslovanju Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradsko društvo Crvenog
križa  Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

17. Informacija o ostvarivanju prava socijalne
skrbi na području grada Virovitice za 2015.
godinu
NOSITELJ IZRADE: Centar za socijalnu skrb
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje 

18. Informacija o stanju ovisnosti za području
grada Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Zavod za javno zdravstvo
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
Centar za prevenciju i suzbijanje ovisnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

III

Pored konkretno utvrđene problematike, Gradsko
vijeće će razmatrati i odlučivati i o drugim pitanjima
kao što su:
- donošenje odluka i drugih akata sukladno

zakonima i propisima 
- izbori i imenovanja
- davanje suglasnosti, mišljenja sukladno

zakonskim propisima, odlukama i odredbama
statuta.

IV

Sva pitanja i teme iz djelokruga Grada Virovitice,
te donošenje odluka i drugih akata koji se nisu mogla
unaprijed predvidjeti, bit će uvršteni na dnevni red
sjednica Gradskog vijeća u cilju njihovog
razmatranja, zauzimanja stavova, rješavanja,
odnosno donošenja.
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V

Nositelji izrade materijala dužni su iste izraditi sukladno Poslovniku Gradskog vijeća vodeći
računa o kvaliteti, točnosti i sadržajnosti podataka, te ukazati na bitna pitanja i probleme u
pojedinim područjima sa prijedlozima za njihovo rješavanje.

VI

Za izvršenje ovog Programa brine se predsjednica Gradskog vijeća, gradonačelnik, tajnik
Gradskog vijeća, kao i pročelnici upravih tijela i službi Grada Virovitice u okviru svoje
nadležnosti.

VII

Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2016. godinu objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 021-01/15-01/04

Ur.broj: 2189/01-07/3-15-6

Virovitica, 15. prosinca 2015. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(''Narodne novine'', broj 87/08.,  136/12. i 15/15.) i
članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
(''Službeni vjesnik Grada Virovitice'', broj 7/14.),
Gradsko Vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca   2015. godine donosi 

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA

VIROVITICE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje struktura  Proračuna
Grada Virovitice za 2016. godinu ( u daljnjem tekstu:
Proračun), njegovo izvršavanje,  upravljanje dugom
te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava,
gradonačelnika, te druga pitanja  u izvršavanju
Proračuna. 

U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe
Zakona o proračunu,  Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona
o sustavu unutarnjih  kontrola u javnom sektoru, te
Statuta Grada Virovitice.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te
plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda,
te Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda
i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete
razvoja Grada Virovitice povezane s programskom i
organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Članak 3.

Nakon donošenja Proračuna, nadležno upravno
tijelo  Grada Virovitice obvezno je izvijestiti o
odobrenim sredstvima one proračunske korisnike
koji su u njegovom razdjelu   proračuna.

Članak 4.

Proračunski korisnici i  upravna tijela grada
odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu
prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu
uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i
izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun
u skladu sa zakonom ili drugim propisima. Stvarna
naplata  prihoda  nije ograničena procjenom prihoda
u Proračunu.

Namjenski prihodi i primici  jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada
s naslova osiguranja te namjenski primici od
zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski
korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i
u tržišnim uvjetima, koji se ne financiraju iz
proračuna.

Uspostavom gradske riznice vijeće manjinske
samouprave i Razvojna agencija VTA izuzeti su od
obveze uplate u Proračun  namjenskih prihoda kao i
vlastitih prihoda koje ostvare obavljanjem poslova
na tržištu i u tržišnim uvjetima koji nisu financirani
iz Proračuna, ali su obvezni izvještavati Grad
Viroviticu o naplaćenim prihodima i utrošenim
rashodima iz namjenskih i vlastitih prihoda. Rok za
dostavu izvještaja za proračunsku godinu je do 31.
siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, a za
razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja
do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna u roku 10
dana po isteku izvještajnog razdoblja. 

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u
prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću
proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici te vlastiti
prihodi uplaćeni iznad iznosa utvrđenih Proračunom,
mogu se izvršavati u visini stvarno uplaćenih
sredstava.

Uplaćeni, a neplanirani namjenski prihodi i
primici te vlastiti prihodi mogu se koristiti prema
naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u
Proračunu uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Vlastiti prihodi  proračunskih korisnika koji
nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u
Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Proračunski korisnici su dužni pridržavati se
uputa upravnog tijela za financije o  postupku
obračunavanja  prihoda iz svoje nadležnosti u smislu
pravilnog načina uplaćivanja prihoda u gradski
proračun.   

Članak 5.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju korisnicima
koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za
nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. Iznos
ukupnih izdataka  ne smije biti veći od iznosa
predviđenih proračunom, osim u slučajevima
propisanim ovom odlukom.
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Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na
teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene
Proračunom, osim ako su namjenski prihodi i
primici, te vlastiti prihodi uplaćeni u nižem opsegu
nego što je planirano Proračunom, korisnik tada
može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno
uplaćenih sredstava. 

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po
ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim
godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz
suglasnost gradonačelnika, te ih moraju uključiti u
financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.  

Obveze po investicijskim projektima mogu se
preuzeti tek po provedenom stručnom vrednovanju i
ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti
investicijskog projekta. Priprema, ocjena i izvedba
investicijskih projekata vršit će se sukladno
metodologiji uredbe Vlade.

Investicijski projekti u smislu ovog članka
obuhvaćaju ulaganja u povećanje i očuvanje
vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine,
opremu i drugu dugotrajnu materijalnu i
nematerijalnu imovinu, uključujući ulaganja u
izobrazbu i osposobljavanje, razvoj novih
tehnologija, poboljšanja kvalitete života i druga
ulaganja iz kojih će se ostvariti koristi. 

Korisnici su obvezni za svako zasnivanje radnog
odnosa tražiti prethodnu suglasnost osnivača ako se
sredstva za plaće i materijalne rashode osiguravaju iz
gradskog proračuna.

Članak 6.

Proračunski korisnik na temelju iznosa utvrđenih
Proračunom obvezan je sastaviti svoj financijski
plan za proračunsku godinu po mjesecima, za cijelu
godinu u skladu s planiranim dospijećem obveza.

Financijski plan iz stavka 1. ovog članka mora se
izraditi do 15. siječnja tekuće godine i dostaviti
nadležnom upravnom tijelu u čijem razdjelu se
osiguravaju rashodi za proračunskog korisnika i
Službi za financije Grada Virovitice.

Tijekom godine mjesečni financijski planovi
mogu se mijenjati u skladu s promjenama u
dospijeću obveza, odobrenim preraspodjelama, te
izmjenama i dopunama proračuna.

Upravno tijelo  za financije planira likvidnost
Proračuna u skladu s novčanim tijekom i mjesečnim
planovima za izvršavanje Proračuna.

Članak 7.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se
temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi

kojom se dokazuje obveza plaćanja.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika mora

prije upućivanja zahtjeva za isplatom sredstava
provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze
koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Isplata sredstava vrši se na osnovu autoriziranog
zahtjeva ovlaštene osobe nadležnog upravnog tijela,
a temeljem zahtjeva korisnika proračuna.

Članak 8.

Gradonačelnik može donijeti odluku o
preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i za
nabavu nefinancijske imovine u okviru u Proračunu
planiranih sredstava za rashode najviše do 5% na
proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Proračunski korisnik uz zahtjev za
preraspodjelom sredstava koja se može izvršiti
najviše do 5% nadležnom upravnom tijelu mora
priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju
koje se daju na uvid razlozi potrebe za dodatnim
sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava,
odnosno razlozi za smanjenje odobrenih
proračunskih stavki. 

Iznimno, preraspodjela sredstava može se izvršiti
najviše do 15% ako se time osigurava povećanje
sredstava nacionalnog učešća planiranih u proračunu
za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz
sredstava Europske unije, ako to odobri
gradonačelnik. 

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti
između Računa prihoda i rashoda i Računa
financiranja.

Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli
sredstava izvijestiti predstavničko tijelo u
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna.  

Ako tijekom proračunske godine dođe do
znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i
izdataka, predložit će se Gradskom vijeću da se
donesu izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Članak 9.

Gradonačelnik i čelnik proračunskog korisnika
odgovorni su za:
- planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna,
- prikupljanje prihoda i primitaka iz svog dijela

nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun,
- preuzimanje obveza, verifikaciju obveza,

izdavanje naloga za plaćanje na teret
proračunskih    sredstava, te za izdavanje naloga
za naplatu u korist proračunskih sredstava,

- zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za
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bilanci na 31. prosinca tekuće godine  iskazao
obvezu za rashode po kojima su sredstva povučena iz
proračuna, moraju se vratiti u gradski proračun.

Članak 12.

Plaćanje predujma  moguće je samo iznimno  i to
na temelju prethodne suglasnosti  gradonačelnika.

Iznimno bez suglasnosti iz stavka 1. ovog članka
mogu se plaćati objave u službenom glasilu
Republike Hrvatske, godišnja pretplata na stručnu
literaturu i ostale isplate do maksimalnog
pojedinačnog iznosa od 10.000,00 kuna.

Članak 13.

Proračunskim korisnicima kojima je osnivač
Grad Virovitica  utvrđuje se  blagajnički maksimum
u iznosu od 10.000,00 kuna. Proračunskim
korisnicima Grada Virovitice, navedenim u Registru
proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
utvrđuje se  maksimalni mjesečni iznos od 20.000,00
kuna  za poslovanje putem poslovnih kartica.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun
vraćaju se na teret istih sredstava a po osnovu
pisanog zahtjeva uplatitelja.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna
izvršena nezakonito ili neopravdano, proračunski
korisnik mora odmah zahtijevati povrat sredstava u
Proračun.

Članak 15.

Slobodnim novčanim sredstvima Proračuna
upravlja gradonačelnik, odnosno gradsko vijeće
sukladno zakonu i statutu i može ih ulagati u banke i
vrijednosne papire poštujući načela  sigurnosti,
likvidnosti i isplativosti ulaganja.  Novčana sredstva
ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih
društava kojima  Grad Virovitica nije osnivač.

Članak 16.

Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju
nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom
imovinom  Grada Virovitice čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina

ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima.

Gradonačelnik i čelnik proračunskog korisnika
može,  za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog
članka, ovlastiti druge osobe posebnom odlukom u
skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu.
Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime
se ne isključuje odgovornost čelnika.

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica Grada
Virovitice i proračunskih korisnika odgovorni su za:
- utvrđivanje poslovnih ciljeva iz njihove

nadležnosti koji moraju biti u skladu s ciljevima i
sredstvima institucije,

- utvrđivanje pokazatelja uspješnosti na temelju
kojih se omogućava izvještavanje o postignutim
rezultatima i učincima,

- realizaciju poslovnih ciljeva u skladu sa
strateškim i drugim planovima te programima,
odobrenim proračunom odnosno financijskim
planom i u skladu sa zakonima i drugim
propisima,

- upravljanje rizicima koji mogu utjecati na
ostvarenje poslovnih ciljeva,

- pravilno, etično, ekonomično i djelotvorno
upravljanje sredstvima u skladu s prenesenim
ovlastima i odgovornostima,

- praćenje i vrednovanje postignutih rezultata.

Služba za financije izvršava Proračun i o tome
izvještava izvršno tijelo, a ono je dužno izvijestiti o
izvršenju Proračuna u zakonskom roku svoje
predstavničko tijelo.  

U slučaju da se sredstva koriste suprotno
Proračunu i propisima, gradonačelnik može
obustaviti  izvršavanje dodijeljenih sredstava.

Članak 10.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke
koristit će se sredstva proračunske zalihe od ukupno
200.000,00 kuna, a kojima raspolaže Gradonačelnik
Grada Virovitice.  

O korištenju sredstava proračunske zalihe Služba
za financije svaki mjesec izvješćuje  gradonačelnika,
a on izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem
i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 11.

Sredstva dobivena iz Proračuna koja proračunski
korisnik u tekućoj godini nije iskoristio, a niti je u
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i pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je
stjecanje i otuđivanje  te raspolaganje ostalom
imovinom planirano u proračunu i provedeno u
skladu sa zakonskim propisima

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina
te raspolaganju ostalom imovinom većom od
vrijednosti utvrđenih stavkom 1. ovog članka
odlučuje gradsko vijeće.

Služba za financije informirat će izvršno i
predstavničko tijelo koliko iznosi 0,5% prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina.

Članak 17.

Nefinancijska dugotrajna imovina može se
stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za
ispunjavanje zadaća grada i proračunskih korisnika.

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske
imovine i od naknade štete s osnova osiguranja,
mogu se koristiti za kapitalne rashode, za ulaganja u
dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate
glavnice na temelju dugoročnih zaduživanja.

Kapitalni rashodi u smislu ovog članka su rashodi
za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za
održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći
koje se daju trgovačkim društvima u kojima Grad
Virovitica ima odlučujući utjecaj na upravljanje za
nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u
nefinancijsku imovinu.

Čelnik proračunskog korisnika mora upravljati
imovinom pažnjom dobrog gospodara i voditi popis
o toj imovini sukladan zakonima.

Članak 18.

Ako se prihodi i primici Proračuna ne naplaćuju u
planiranim svotama i dinamici tijekom proračunske
godine, prednost u izvršavanju proračuna imaju
izdaci za otplate glavnice primljenih kredita,  kamate
za primljene kredite i rashodi za redovnu djelatnost.

Članak 19.

Grad Virovitica može se dugoročno zadužiti
samo za investiciju koja se financira iz njegovog
proračuna, a koju potvrdi gradsko vijeće uz
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Grad Virovitica dužan je ugovore sklopljene

sukladno stavku 1. ovog članka dostaviti
Ministarstvu financija  u roku od 8 dana od dana
sklapanja.

Trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada
Virovitice kao i ustanove kojih je osnivač Grad
Virovitica ne mogu se dugoročno zaduživati bez
odluke gradskog vijeća kojom im se odobrava
zaduživanje.

Grad Virovitica dužan je izvijestiti Ministarstvo
financija u roku od 8 dana od dane suglasnosti i
sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i
ustanova iz stavka 3. ovog članka u roku od 8 dana
od dana sklapanja.

Grad Virovitica može se kratkoročno zadužiti
najduže do 12 mjeseci za premošćivanje jaza
nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza.

Članak 20.

Grad Virovitica može davati jamstva trgovačkim
društvima u većinskom vlasništvu Grada Virovitice i
ustanovama kojih je Grad osnivač do visine utvrđene
posebnim zakonom.

Za izdana jamstva Grad Virovitica zaračunava
godišnje proviziju od 0,5% od ukupne vrijednosti
izdanog jamstva. Provizija se obračunava  za svaku
godinu izdanog jamstva. Prava i obveze između
Grada Virovitice kao izdavatelja jamstva i korisnika
kredita za čije je osiguranje otplate kredita Grad
izdao jamstvo, uredit će se posebnim ugovorom.

Ako su za ispunjenje obveza iz ugovora o kreditu,
za koje je Grad Virovitica dao jamstvo, korištena
proračunska sredstva, gradonačelnik pokreće
postupak za naplatu regresnog zahtjeva od glavnog
dužnika umjesto kojeg je plaćena obveza.  

Odluku o davanju jamstva donosi gradsko vijeće,
a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi
suglasnost ministra financija. Grad Virovitica dužan
je obavijestiti Ministarstvo financija o sklopljenim
ugovorima o jamstvima u roku od 8 dana od dana
sklapanja.

Članak 21.

Udjele u kapitalu trgovačkih društava Grad
Virovitica može stjecati: pretvaranjem potraživanja
po osnovi neplaćenih poreza, doprinosa i drugih
obveznih davanja dužnika,  pretvaranjem
potraživanja s osnova danih zajmova i plaćenih
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jamstava; ulaganjem pokretnina i nekretnina, osim
nekretnina koje se koriste za obavljanje javnih
službi, te zamjenom dionica i udjela.

Članak 22.

Gradonačelnik može na temelju zahtjeva pravne
ili fizičke osobe, te mišljenja  upravnog tijela
nadležnog za razrez i naplatu pojedine vrste
proračunskog prihoda,  a sukladno  Uredbi Vlade;
prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje;
te odobriti odgodu plaćanja duga ili odobriti obročnu
otplatu duga po zahtjevu dužnika, uz primjereno
osiguranje i kamate.

Pod dugovima se u ovom članku ne
podrazumijevaju dugovi s naslova javnih davanja,
koja su definirana Općim poreznim zakonom, a to
su: porezi, carine, pristojbe i doprinosi; kao ni
dugovi temeljem ugovora o prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko pravo.

Ne može se prodati potraživanje obveznika koji
se nalazi u većinskom vlasništvu države odnosno
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Članak 23.

Grad Virovitica ima pravo kontrole nad
financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem svog proračunskog korisnika.
Proračunski korisnici su obavezni dati sve potrebite
podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom kontrole utvrdi da su sredstva
bila upotrijebljena protivno zakonu i Proračunu,
poduzet će se mjere da se nadoknade tako utrošena
sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata
sredstava  na poziciji s koje su sredstva bila
nenamjenski  utrošena.

Članak 24.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi
financijske planove, financijska izvješća u tijeku
godine,  polugodišnje i godišnje obračune, te ih
dostaviti  Gradu Virovitici sukladno zakonima i
drugim propisima. 

Pravne osobe u kojima Grad Virovitica ima
najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u
roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, a
najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu

skupštine, dostaviti gradonačelniku dnevni red
sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske
izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu
poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red
sjednice skupštine.

Svi korisnici gradskih proračunskih sredstava
dužni su Gradu Virovitici dostaviti  izvješća o
utrošenim sredstvima sukladno zakonima i drugim
propisima.

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se  u ''Službenom vjesniku
Grada Virovitice'', a stupa na snagu 1. siječnja 2016.
godine. 

KLASA:400-06/15-01/25

URBROJ:2189/01-02/2-15-2

Virovitica, 15. prosinca 2015.                       

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
i članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni
tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20 . sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015.  godine, donosi 

PROGRAM  GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA  KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE  ZA  2016.  GODINU

Članak 1.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program)
sadrži:

- opis poslova odnosno aktivnosti s procjenom
troškova za gradnju objekata i uređaja, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja  djelatnosti
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Članak 2.
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Članak 3.

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

KLASA: 351-01/15-01/30
URBROJ: 2189/01-03/14-15-2
Virovitica,  15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Grada Virovitice ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" –
pročišćeni tekst, br. 7/14), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20.  sjednici održanoj 15. prosinca
2015. godine, donosi 

PROGRAM  ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  
GRADA  VIROVITICE  U  2016.  GODINI
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Članak 1.

Ovim programom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Virovitice za komunalne djelatnosti:

- Održavanje i čistoća ulica, trgova i zelenih površina,
- Ostali komunalni poslovi,
- Montaža i demontaža dekorativne rasvjete,      
- Održavanje gradskog bazena,
- Zimska služba,
- Održavanje prometnih površina,
- Električna energija za javnu rasvjetu,
- Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete, 
- Održavanje prometne i druge signalizacije,
- Održavanje dječjih i športskih igrališta,
- Održavanje kanala za oborinsku odvodnju,

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora

financiranja
Ukupno predviđena sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini iznose

9.472.000,00 kuna.

Članak 2.

Za održavanje komunalne infrastrukture temeljem članka 22. navedenog Zakona, koriste se
prihodi za održavanje komunalne infrastrukture.

Za održavanje javnih cesta koje su postale nerazvrstane ceste temeljem Odluke o cestama na
području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN RH, broj 44/2012),
koriste se prihodi sukladno Zakonu o cestama (NN RH, broj 84/2011).

Članak 3.

Pregled aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture s planiranim iznosima i izvorom
sredstava predočen je u slijedećim tablicama:
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Članak 4.

Djelatnosti iz ovoga Programa obavljat će u segmentu Čišćenja i održavanja javnih površina
gradsko komunalno poduzeće Flora-Vtc d.o.o. a ostale djelatnosti tvrtke izabrane na provedenim
natječajima sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Sredstva za električnu energiju utrošenu za javnu rasvjetu koja se odnose na distribuciju
električne energije dostavljat će se tvrtci HEP-ODS-u d.o.o., a sredstva za električnu energiju
utrošenu za javnu rasvjetu koja se odnose na opskrbu električnom energijom dostavljat će se
najpovoljnijem ponuditelju dobivenom putem nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 5.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
objavljuje se u ̋ Službenom vjesniku˝ Grada Virovitice.

KLASA: 363-01/15-01/152
URBROJ: 2189/01-03/4-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 114.a. i 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne
novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10), članka 11. Odluke o visini spomeničke rente
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 4/04, 18/09 i 13/10), i članka 30. Statuta Grada Virovitice
– pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14), Gradsko vijeće Grada Virovitice
na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA 
SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Program)
utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava spomeničke rente namijenjenih zaštiti
i očuvanju kulturnih dobara na području na kojemu je utvrđeno svojstvo zaštićene urbanističke
cjeline u Gradu Virovitici.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Virovitice za 2016. godinu u
ukupnom iznosu 250.000,00 kn, a utrošiti će se kako slijedi:

Članak 3.

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

KLASA: 612-13/15-01/2
URBROJ: 2189/01-03/1-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 33. stavak 13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom  ("Narodne
novine" 94/13.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br.7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca
2015.  godine, donosi 

PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM
OTPADOM ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovaj Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu:
Program) sadrži:
1. opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za

gospodarenje otpadom,
2. iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom

izvora financiranja.
Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tabeli:

Članak 3.

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

KLASA: 351-01/15-01/30
URBROJ: 2189/01-03/14-15-2
Virovitica,  15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama ("Narodne novine" 140/05., 82/06. i
129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice
–pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice
na 20. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu utvrđuje se namjena
korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje
obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti).

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro račun Proračuna Grada Virovitice broj
2360000-1849100001.

Članak 3.

U Proračunu Grada Virovitice za 2016. godinu predviđena su sredstva šumskog doprinosa u
iznosu od 400.000,00 kuna, a utrošit će se kako slijedi:

Članak 4.

Gradonačelnik Grada Virovitice dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom
vijeću Grada Virovitice, Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa iz
članka 3. ove Odluke, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

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

KLASA:321-01/15-01/01
URBROJ:2189/01-03/14-15-2 
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" br. 86/12. i 143/13.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br.7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
(u daljnjem tekstu: naknada) za 2016. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška
sredstava naknade namijenjenih za izradu prostornih planova, te za poboljšanje infrastrukturne
opremljenosti pojedinih područja grada Virovitice.

Članak 2.

Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Grada Virovitice
za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 432.000,00 kn, a utrošiti će se kako slijedi:

Članak 3.

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

KLASA: 363-05/15-03/01
URBROJ: 2189/01-03/14-15-2
Virovitica,  15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake („Narodne novine“ br. 45/09.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 7/14-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 20. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA,
DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE ZA RIBNJAKE 
ZA 2016. GODINU
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Članak 1.

Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake (u daljnjem
tekstu: sredstva),   utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava koja su prihod
proračuna Grada Virovitice, na čijem području se poljoprivredno zemljište nalazi. 

Članak 2.

U Proračunu Grada Virovitice za 2015. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 630.000,00
kuna, a utrošit će se kako slijedi:

Članak 3.

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

KLASA:320-02/15-01/29
URBROJ:2189/01-10/2-15-2
Virovitica, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Virovitice, na temelju članka  29.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.) na 31. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015.g. utvrdio je pročišćeni tekst
Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Pročišćeni tekst Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu obuhvaća Odluku o usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 19. prosinca 1995. g.("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 8/95.), Odluku o
dopunama Odluke o usklađenju JKP Flora VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 12.
svibnja 1998. g., ("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 2/98.), Odluku o dopunama Odluke o
usklađenju JKP Flora VTC  sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 26. travnja 2000.g.
("Službeni vjesnik" Grada Virovitice br. 3/00.), Odluku o dopunama Odluke o usklađenju JKP
Flora VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 27. veljače 2001. g. ("Službeni vjesnik"
Grada Virovitice br. 2/01.), Odluku o dopunama Odluke o usklađenju JKP Flora VTC sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 08. lipnja 2004.g. ("Službeni vjesnik" Grada
Virovitice br. 3/04.), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC s
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 18. listopada 2004. g. ("Službeni vjesnik" Grada
Virovitice br. 6/04.), Odluku o izmjeni Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC sa Zakonom o



SLUŽBENI VJESNIK br. 1116. prosinca  2015. Strana 79

komunalnom gospodarstvu od 30. lipnja 2005.
godine („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice
br.7/05.), Odluku o dopuni Odluke o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 10/06.), Odluku o dopuni Odluke o usklađenju
JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 7/07.), Odluku o dopuni Odluke o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 24. listopada 2007.g („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 14/07.),  Odluku o
izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora
VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 30. lipnja 2009. godine („Službeni
vjesnik Grada Virovitice 10/09),  Odluku o dopuni
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 14. lipnja
2012.g. („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
5/12), Odluku o izmjeni Odluke o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 25. rujna 2013. („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 13/13.),  Odluku o dopuni
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/14.) i Odluku o
izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora
VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 10/15.) u  kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu. 

Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja

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

O D L U K A
o usklađenju JKP FLORA VTC d.o.o. s
Zakonom o komunalnom gospodarstvu

- pročišćeni tekst  –

OSNIVAČ

Članak 1.

Grad Virovitica ( u daljnjem tekstu: osnivač)
odlučuje da se postojeće Javno komunalno poduzeće
FLORA VTC Virovitica organizira i nastavlja s
radom kao društvo s ograničenom odgovornošću ( u
daljnjem tekstu: Društvo) radi ostvarenja dobiti
obavljanjem komunalne djelatnosti opisane u čl. 4. i
5. ove Odluke.

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2.

Društvo će poslovati pod slijedećom tvrtkom:
FLORA VTC društvo s ograničenom

odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Skraćena tvrtka: FLORA VTC d.o.o. Virovitica. 

Članak 3.

Sjedište Društva je u Virovitici, Vukovarska cesta 5.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o usklađenju JKP

Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/05.) koja je stupila na snagu 30. lipnja

2005.g.,   izmijenjen je članak 3.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju

JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/15.) koja je stupila na snagu

17.  prosinca 2015.g.,izmijenjen je članak 3.

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

Članak 4.

* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Tržnica na malo
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz 

pokojnika 
* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
* Upravljanje stočnim sajmom 
* Trgovina na malo pogrebnom opremom
01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada 
45.25 Ostali građ. radovi (spec. izvođ. i oprema)
50.1 Trgovina motornim vozilima
50.20 Održavanja i popravak motornih vozila
50.3 Trg. dijelovima i priborom za motorna 

vozila
51.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
51.70 Ostala trgovina na veliko 
52.44.2 Trgovina na malo ost. proizvodima za 

kućanstvo
52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, 

staklom
52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi
45.21 Podizanje zgrada (visokograđ.) i 

niskogradnja
45.3 Instalacijski radovi
45.4 Završni građevinski radovi
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45.5 Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i 

mazivima
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
63.21. Ostale prateće djelatnosti u kopnenom 

prometu 
* Upravljanje i održavanje stambenih zgrada
* Otkup i trgovina na veliko otpadnim uljima i

mazivima
* Javna rasvjeta
* Higijenski servis – prikupljanje napuštenih i 

izgubljenih životinja
* Smještaj napuštenih i izgubljenih životinja
37.1 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
37.2 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
51.57 Trgovina na veliko ostacima i otpadom
* Upravljanje športskim i rekreacijskim 

objektima
* Skupljanje, skladištenje, obrađivanje, 

odlaganje i prijevoz tehnološkog, inertnog i 
opasnog otpada

* Uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog 
otpada

* Obrada otpada kompostiranjem biljaka s 
ciljem odvoza i  nastajanja nus proizvoda

* Proizvodnja komposta i plodnih supstrata
* Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i 

dušićnih spojeva
* Održavanje i upravljanje sajmišnim 

prostorima
* Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
* Unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih 

vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka, 
peći,  peći za spaljivanje, kotlova,  
ventilacijskih i ispušnih cijevi

* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Prekrcaj tereta i skladištenje
* Promidžba (reklama i propaganda)
* Skladištenje robe
* Trgovina na veliko i malo rabljenom robom
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, 

sanitarne i slične djelatnosti
* Međunarodni prijevoz robe
* Gospodarenje opasnim otpadom
* Ugradnja i održavanje rashladnih i klima 

uređaja
* Isključivanje rashladnih i klimatizacijskih 

uređaja iz upotrebe
* Uvoz, izvoz i provoz otpada
* Zastupanje u prometu roba i usluga
* Zastupanje u prometu roba i usluga u 

vanjskotrgovinskom prometu
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na 

domaćem i inozemnom tržištu
* Poslovi međunarodnog otpremništva
* Zastupanje stranih tvrtki
* Naplata parkiranja, usluge na javnim 

parkiralištima i javnim garažama
* Prijenos, vuča i namještanje krivo 

parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih 
motornih vozila (olupina) i kamp prikolica

* Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
* Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja.
* Pripremanje hrane i pružanje usluga 

prehrane,
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
* Pružanje usluge smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom 

mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i  opskrba tom 
hranom (catering)

* Pružanje usluga informacijskog društva
* Davanje poduka s područja informatike
* Računovodstveni poslovi
* Izdavačka djelatnosti
* Djelatnost nakladnika
* Distribucija tiska
* Djelatnost javnog informiranja
* Organiziranje audicija, seminara, kongresa, 

priredbi, revija, izložbi koncerata, festivala, 
sajmova

* Prijevoz za vlastite potrebe
* Sportske djelatnosti te zabavne i 

rekreacijske djelatnosti
* Rad sportskih objekata
* Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) 

opreme za rekreaciju i sport
* Djelatnosti putničkih agencija i organizatora

putovanja (turoperatora).
Odredbom članka 1. Odluke o dopunama Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik grada Virovitice“ br. 2/98.) koja je stupila na snagu 12. svibnja

1998.g.  dopunjen je članak 4. 

Odredbom članka 1. Odluke o dopunama Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik grada Virovitice“ br. 3/00.) koja je stupila na snagu 26. travnja

2000.g., dopunjen je članak 4.

Odredbom članka 1. Odluke o dopunama Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“br. 2/01.), koja je stupila na snagu

27.02.2001.g., dopunjen je  članak 4.

Odredbom članka 1. Odluke o dopunama Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom  gospodarstvu dopunjen je

članak 4.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju

JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/04.) koja je stupila na snagu 18.

listopada  2004., dopunjen je članak 4.

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o  komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br.10/06.) koja je stupila na snagu 26. rujna
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2006. g., dopunjen je članak 4.

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br.7/07.) koja je stupila na snagu 14. lipnja

2007.g., dopunjen je članak 4. 

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br.14/07.) koja je stupila na snagu 24.

listopada 2007.g., dopunjen je članak 4. 

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br.5/12.) koja je stupila na snagu 15. lipnja

2012. g. dopunjen je članak 4. 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju

JKP FLORA VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/15.) koja se stupila na snagu

17. prosinca 2015.g., dopunjen je članak 4. 

Članak 5.

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

TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 4.665.300,00
kuna (slovima:četirimilijunašestošezdesetpettisuća-
tristotine kuna).

Iznos iz prethodnog stavka odgovara
protuvrijednosti od 1.263.200 DEM (slovima:
jedanmilijundvjestošezdesettritisućedvjesto
njemačkih maraka), obračunato po srednjem tečaju
NBH na dan podnošenja prijave u trgovački registar. 

Specifikacija imovine, koja čini vrijednost
temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka, dana je u
Izvješću o reviziji temeljnog kapitala, sastavljenom
od KOREKS d.o.o. za revizijske poslove, Virovitica,
od 15. rujna 1995. godine. Izvješće revizora sastavni
je dio Izjave o usklađenju od 19. prosinca 1995.
godine. 

Članak 7.

Temeljni ulog osnivača predstavlja visinu
njegova poslovnog udjela u Društvu.

Osnivač slobodno raspolaže svojim poslovnim
udjelom u Društvu. 

Članak 8.

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

upisu u trgovački registar, iznos temeljnog uloga,
kao i ostali podaci utvrđeni Zakonom.

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

STATUS DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo ima status društva s ograničenom
odgovornošću. 

Društvo odgovara za svoje obveze imovinom
Društva.

Osnivač ne odgovara za obveze Društva. 

NAČIN I UVJETI RASPODJELE DOBITI

Članak 10.

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

Uprava Društva odgovorna je da osnivač bude
pravovremeno na odgovarajući način obaviješten o
poslovanju Društva. 

Osnivač ima pravo na dobit razmjerno temeljem
kapitalu koji posjeduje, sve dok Društvo postoji.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva jesu:
-    Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava
Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju

JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/04.) koja je stupila na snagu 18.

listopada  2004., izmijenjen je članak 11. 

Članak 11.a

Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću
FLORA VTC Virovitica čini jedan član Grad
Virovitica.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju

JKP FLORA-VTC sa Zakonom o  komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br.10/09.) koja je stupila na snagu 30. lipnja

2009., dodan je novi članak 11.a.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o usklađenju JKP

Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/13.) koja je stupila na snagu 26. rujna

2013. g.,  djelomično je izmijenjen članak 11.a.

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP

Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/14.) koja je stupila na snagu 11. travnja

2014.g., dopunjen je članak 11.a.
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Nadzorni odbor

Članak 12.

Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova
Društva i obavlja druge zakonom određene poslove.

Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 4 godine, a
sastoji se od 5 članova od kojih četiri člana imenuje i
opoziva Skupština društva, a jedan član je
predstavnik radnika koji se imenuje sukladno zakonu
o radu. Članovi Nadzornog odbora mogu biti
ponovno birani. 

Odredbom članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o usklađenju JKP FLORA-VTC sa Zakonom
o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 6/04.) koja je stupila na snagu
18. listopada 2004., izmijenjen je stavak 2. članka
12.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni Odluke o
usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 13/13.) koja je stupila na snagu
26. rujna 2013. g., izmijenjen je stavak 2.

Pri izboru člana Nadzornog odbora, mora se
voditi računa o ograničenjima iz članka 436. Zakona
o trgovačkim društvima.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni Odluke o
usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 13/13.) koja je stupila na snagu
26. rujna 2013. g.,  izmijenjen je stavak 3.

Nadzorni odbor može donositi odluke isključivo
većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Nagradu za rad članova Nadzornog odbora
utvrđuje Skupština društva posebnom odlukom. 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o usklađenju JKP FLORA-VTC sa Zakonom
o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br.10/09.) koja je stupila na snagu
30. lipnja  2009., djelomično je izmijenjen članak 12. 

Uprava društva

Članak 13.

Zastupanje i poslovanje Društva vodi Uprava
Društva.

Uprava Društva se sastoji od jednog direktora
kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva.

Odredbom članka 2. Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP

FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br.10/06/.) koja je stupila na snagu 26. rujna

2006. g., izmijenjen je stavak 2. članka 3.

Uprava Društva zastupa Društvo samostalno i
bez ograničenja.

Visinu nagrade za rad Uprave određuje Skupština
društva.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju

JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni

vjesnik Grada Virovitice“ br.10/09.) koja je stupila na snagu 30. lipnja

2009., djelomično su izmijenjeni stavak 2. i 4. članka 3. 

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 14.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 15.

Društvo prestaje odlukom osnivača, te iz drugih
razloga predviđenih zakonom.

Članak 16.

Društvo će, sukladno zakonskim propisima,
donijeti i ostale akte potrebite za rad Društva.

Članak 17.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice
Ivica Kirin, da u ime Grada Virovitice potpiše Izjavu
o izmjeni Izjave o usklađenju JKP FLORA-VTC sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 

Članak 18.

Na pitanja koje nisu regulirana ovom Odlukom,
primijeniti će se na odgovarajući način odredbe
Zakona o trgovačkim društvima.

Prijelazne odredbe:

Odluka  o dopunama Odluke o usklađenju
JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 2/98.)

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

primjenjuje se od dana upisa dopuna u Sudski
registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 4.
Ova odluka objavit će se u Službenom vjesniku

grada Virovitice“.

Odluka o dopunama Odluke o usklađenju
JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 3/00.)
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.
Članak 4.

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

Odluka o dopunama Odluke o usklađenju
JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 2/01.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.
Članak 4.

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

Odluka o dopunama Odluke o usklađenju
JKP FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 3/04.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ a primjenjuje se od dana
upisa u sudski registar.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
usklađenju JKP FLORA-VTC sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik
grada Virovitice“ br. 6/04.)

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ Grada Virovitice, a
primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

Odluka o izmjeni Odluke o usklađenju JKP
FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 7/05.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku“ Grada Virovitice. 

Odluka o dopuni Odluke o usklađenju JKP
FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 10/06.)

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Odluka o dopuni Odluke o usklađenju JKP
FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 7/07.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Odluka o dopuni Odluke o usklađenju JKP
FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 14/07.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
usklađenju JKP FLORA-VTC sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik
grada Virovitice“ br. 10/09.)

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van

snage Odluka Klasa: 021-01/02-01/05, Ur.broj:
2189/01-06-02-2 od 28. veljače 2002. g. i to dijela
koji se odnosi na trgovačko društvo Flora VTC d.o.o.
Virovitica.

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Odluka o dopuni Odluke o usklađenju JKP
FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 5/12.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Odluka o izmjeni Odluke o usklađenju JKP
FLORA-VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik grada
Virovitice“ br. 13/13.)

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana

objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
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Odluka o dopuni Odluke o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/14.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana

objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
usklađenosti JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu („Služben vjesnik
Grada Virovitice“ br. 10/15.)

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“. 

Klasa: 021-03/15-01/31

Ur.broj: 2189/01-07/3-15-3

Virovitica, 17. prosinca 2015.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, na temelju članka  29.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.) na 31. sjednici održanoj dana
17. prosinca 2015.g. utvrdio je pročišćeni tekst
Izjave o usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu.

Pročišćeni tekst Izjave o usklađenju JKP FLORA
VTC s Zakonom o komunalnom gospodarstvu
obuhvaća Izjavu o usklađenju JKP FLORA VTC s
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 19.
prosinca 1995. g, Izjavu o dopuni Izjave o
usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 12. svibnja 1998. g.,
Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC s
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 26.
travnja 2000.g. Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju
JKP Flora VTC s Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 27. veljače 2001. g., Izjavu o
dopunama Izjave o usklađenju JKP Flora VTC s
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 08. lipnja
2004.g., Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o
usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 18. listopada 2004. g.,
Izjavu o izmjeni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu od
30. lipnja 2005. godine, Izjavu o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. s Zakonom o komunalnom

gospodarstvu od 26. rujna 2006. godine, Izjavu o
dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu od 14. lipnja
2007. godine („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 7/07.),  Izjavu o dopuni Izjave o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 24. listopada 2007. godine
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 14/07.),
Izjavu o izmjeni i dopuni Izjave o usklađenju JKP
Flora VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu od 30. lipnja 2009. („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 10/09.),  Izjavu o dopuni Izjave
o usklađenju JKP Flora VTC s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 14. lipnja 2012.g.
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/12.),
Izjavu  o izmjeni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu  od
13. studenoga 2012. g. („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 11/12.),  Izjavu  o izmjeni Izjave o
usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu od 25. rujna 2013.g.
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/13.),
Izjavu o dopuni i Izjave o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu od
11. travnja 2014. godine („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/14.) i Izjavu o izmjeni i dopuni
Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/15.)  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 usklađenju JKP FLORA VTC s Zakonom o

komunalnom gospodarstvu
- pročišćeni tekst –

OSNIVAČ
Članak 1.

Grad Virovitica ( u daljnjem tekstu: osnivač)
odlučuje da se postojeće Javno komunalno poduzeće
FLORA VTC Virovitica organizira i nastavlja s
radom kao društvo s ograničenom odgovornošću ( u
daljnjem tekstu: Društvo) radi ostvarenja dobiti
obavljanjem komunalne djelatnosti opisane u čl. 4. i
5. ove Izjave.
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TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 2.

Društvo će poslovati pod slijedećom tvrtkom:
FLORA VTC društvo s ograničenom

odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.
Skraćena tvrtka: FLORA VTC d.o.o. Virovitica. 

Članak 3.

Sjedište Društva je u Virovitici, Vukovarska cesta 5.

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

Članak 4.

* Održavanje čistoće 
* Odlaganje komunalnog otpada 
* Održavanje javnih površina 
* Tržnica na malo 
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz 

pokojnika 
* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
* Upravljanje stočnim sajmom 
* Trgovina na malo pogrebnom opremom 
01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada 
45.25 Ostali građ. radovi (spec. izvođ. i oprema) 
50.1 Trgovina motornim vozilima 
50.20 Održavanja i popravak motornih vozila 
50.3 Trg. dijelovima i priborom za motorna 

vozila 
51.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
51.70 Ostala trgovina na veliko 
52.44.2 Trgovina na malo ost. proizvodima za 

kućanstvo
52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, 

staklom 
52.48.5 Trgovina na malo cvijećem 
45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi 
45.21 Podizanje zgrada (visokograđ.) i 

niskogradnja 
45.3 Instalacijski radovi 
45.4 Završni građevinski radovi 
45.5 Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem 
50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i 

mazivima 
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom 
63.21. Ostale prateće djelatnosti u kopnenom 

prometu 
* Upravljanje i održavanje stambenih zgrada 
* Otkup i trgovina na veliko otpadnim uljima i

mazivima

* Javna rasvjeta 
* Higijenski servis – prikupljanje napuštenih i 

izgubljenih životinja
* Smještaj napuštenih i izgubljenih životinja 
37.1 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
37.2 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka 
51.57 Trgovina na veliko ostacima i otpadom
* Upravljanje športskim i rekreacijskim 

objektima 
* Skupljanje, skladištenje, obrađivanje, 

odlaganje i prijevoz tehnološkog, inertnog i 
opasnog otpada 

* Uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog 
otpada 

* Obrada otpada kompostiranjem biljaka s 
ciljem odvoza i  nastajanjanus proizvoda 

* Proizvodnja komposta i plodnih supstrata 
* Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i 

dušićnih spojeva
* Održavanje i upravljanje sajmišnim 

prostorima 
* Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 
* Unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih 

vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka, 
peći, peći za spaljivanje, kotlova, 
ventilacijskih i  ispušnih cijevi 

* Zastupanje inozemnih tvrtki 
* Prekrcaj tereta i skladištenje 
* Promidžba (reklama i propaganda)
* Skladištenje robe 
* Trgovina na veliko i malo rabljenom robom
* Čišćenje svih vrsta objekata 
* Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, 

sanitarne i slične djelatnosti
* Međunarodni prijevoz robe 
* Gospodarenje opasnim otpadom 
* Ugradnja i održavanje rashladnih i klima 

uređaja 
* Isključivanje rashladnih i klimatizacijskih 

uređaja iz upotrebe 
* Uvoz, izvoz i provoz otpada 
* Zastupanje u prometu roba i usluga 
* Zastupanje u prometu roba i usluga u 

vanjskotrgovinskom prometu 
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na 

domaćem i inozemnom tržištu
* Poslovi međunarodnog otpremništva 
* Zastupanje stranih tvrtki 
* Naplata parkiranja, usluge na javnim 

parkiralištima i javnim garažama
* Prijenos, vuča i namještanje krivo 

parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih 
motornih vozila  (olupina) i kamp prikolica 

* Iznajmljivanje vlastitih nekretnina 
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* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena 
* Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja 
* Pripremanje hrane i pružanje usluga 

prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka 
* Pružanje usluge smještaja 
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom 

mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom 
hranom (catering)

* Pružanje usluga informacijskog društva
* Davanje poduka s područja informatike
* Računovodstveni poslovi
* Izdavačka djelatnosti
* Djelatnost nakladnika
* Distribucija tiska
* Djelatnost javnog informiranja
* Organiziranje audicija, seminara, kongresa, 

priredbi, revija, izložbi koncerata, festivala, 
sajmova

* Prijevoz za vlastite potrebe
* Sportske djelatnosti te zabavne i 

rekreacijske djelatnosti
* Rad sportskih objekata
* Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) 

opreme za rekreaciju i sport
* Djelatnosti putničkih agencija i organizatora

putovanja (turoperatora).

Članak 5.

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

TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 4.665.300,00
kuna (slovima:Četirimilijunašestošezdesetpettisuća-
tristotine kuna).

Iznos iz prethodnog stavka odgovara
protuvrijednosti od 1.263.200 DEM (slovima:
Jedanmilijundvjestošezdesettritisućedvjesto
njemačkih maraka), obračunato po srednjem tečaju
NBH na dan podnošenja prijave u trgovački registar. 

Specifikacija imovine, koja čini vrijednost
temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka, dana je u
Izvješću o reviziji temeljnog kapitala, sastavljenom

od KOREKS d.o.o. za revizijske poslove, Virovitica,
od 15. rujna 1995. godine. Izvješće revizora sastavni
je dio Izjave o usklađenju od 19. prosinca 1995.
godine. 

Članak 7.

Temeljni ulog osnivača predstavlja visinu
njegova poslovnog udjela u Društvu. 

Osnivač slobodno raspolaže svojim poslovnim
udjelom u Društvu. 

Članak 8.

Društvo je dužno voditi knjigu poslovnih udjela u
Društvu u koju se unosi tvrtka, sjedište, podaci o
upisu u trgovački registar, iznos temeljnog uloga,
kao i ostali podaci utvrđeni Zakonom.

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

STATUS DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo ima status društva s ograničenom
odgovornošću. 

Društvo odgovara za svoje obveze imovinom
Društva. 

Osnivač ne odgovara za obveze Društva. 

NAČIN I UVJETI RASPODJELE DOBITI

Članak 10.

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

Uprava Društva odgovorna je da osnivač bude
pravovremeno na odgovarajući način obaviješten o
poslovanju Društva. 

Osnivač ima pravo na dobit razmjerno temeljem
kapitalu koji posjeduje, sve dok Društvo postoji. 

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva jesu: 
-    Skupština 
- Nadzorni odbor 
- Uprava. 
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Članak 11.a

Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću
FLORA VTC Virovitica čini jedan član  Grad
Virovitica 

Nadzorni odbor

Članak 12.

Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova
Društva i obavlja druge zakonom određene poslove. 

Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 4 godine, a
sastoji se od 5 članova od kojih četiri člana imenuje i
opoziva Skupština društva, a jedan član je
predstavnik radnika koji se imenuje sukladno zakonu
o radu. Članovi Nadzornog odbora mogu biti
ponovno birani.

Pri izboru člana Nadzornog odbora, mora se
voditi računa o ograničenjima iz članka 436. Zakona
o trgovačkim društvima. 

Nadzorni odbor može donositi odluke isključivo
većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. 

Nagradu za rad članova Nadzornog odbora
utvrđuje Skupština društva posebnom odlukom. 

Uprava društva

Članak 13.

Zastupanje i poslovanje Društva vodi Uprava
Društva. 

Uprava Društva se sastoji od jednog direktora
kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva. 

Uprava Društva zastupa Društvo samostalno i
bez ograničenja. 

Visinu nagrade za rad Uprave određuje Skupština
društva. 

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 14.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 

Članak 15.

Društvo prestaje odlukom osnivača, te iz drugih
razloga predviđenih zakonom.

Članak 16.

Društvo će, sukladno zakonskim propisima,
donijeti i ostale akte potrebite za rad Društva. 

Članak 17.

Na pitanja koje nisu regulirana ovom Izjavom,
primijeniti će se na odgovarajući način odredbe
Zakona o trgovačkim društvima.

Klasa: 021-03/15-01/31
Ur.broj: 2189/01-07/3-15-4
Virovitica, 17. prosinca 2015.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice na 31.
sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. 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. 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., 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.,  Izjavu o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park
Virovitica  Klasa: 024-01/14-01/05, Ur.broj:
2189/01-07/3-14-3 od  09. travnja 2014.g.,  Izjavu o
izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica Klasa: 024-
01/14-01/09, Ur.broj: 2189/01-07/3-14-4 od 24.
rujna 2014.g. i Izjavu o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park
Virovitica Klasa: 024-01/15-01/06, Ur.broj:
2189/01-07/3-15-4 od 15. prosinca 2015. g. u kojima
je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja

Grada Virovitice
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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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,- v r i j e m e

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 Zvonimira 1, Virovitica.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Virovitici, Trg bana Josipa
Jelačića 21/III.

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

� 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
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� 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
� Distribucija plina
� Opskrba plinom
� Proizvodnja toplinske energije
� Djelatnost građenja, izvođenja priključaka,

mreže, instalacijski radovi i dr.

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
(šeststotinačetrdesettritisućečetiristotine) 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 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
(šeststotinadvadesettritisućečetiristotine) kuna. 

Izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala u
Poslovnom parku Virovitica d.o.o. Virovitica od 08.
prosinca 2011. godine sastavni je dio Izjave o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Virovitica od 01. srpnja 2008. godine 

Članak 9.

Osnivač je vlasnik jednog poslovnog udjela
nominalnog iznosa 643.400,00 kuna
(šeststotinačetrdesettritisućečetiristotine) 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 u njoj
se moraju navesti osoba stjecatelja i iznos poslovnog
udjela koji on preuzima.
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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,

- 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 tim

da od dana predaje poziva pošti do dana
održavanja Skupštine mora proći najmanje sedam
dana.

U pozivu se mora precizno navesti dnevni red
Skupštine.
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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.

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.

Članak 34.

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



SLUŽBENI VJESNIK br. 11 16. prosinca 2015.Strana 92

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 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: 021-03/14-01/31
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-4
U Virovitici, 17. prosinca 2015. 
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