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GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o izmjenama i dopunama

Odluke o komunalnim djelatnostima

2. Odluka o izmjenama Odluke o visini
spomeničke rente

3. Odluka  o provedbi posebnih mjera
sprječavanja odbacivanja otpada

4. Odluka o izmjeni Odluke o usklađenju
JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu

5. Odluka o prijenosu prava vlasništva na
dijelu zemljišta čk.br. 311/3 sa 148 čhv
upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o.
Virovitica (po novom premjeru zemljište
čk.br. 1175/2 sa 75m2 upisano u zk.ul.br
487 k.o. Virovitica-centar), dijelu
zemljišta čk.br. 726/3 sa 17 čhv upisanog
u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica i dijelu
zemljišta čk.br. 726/6 sa 143 čhv
upisanog u zk.ul.br. 13249 k.o.
Virovitica (po novom premjeru zemljište
čk.br. 1174 sa 616m2 upisano u zk.ul.br.
559 k.o. Virovitica- centar)

6. Odluka o izmjenama Odluke o davanju
suglasnosti trgovačkom  društvu Plin
VTC d.o.o. za zaduživanje

7. Odluka o izmjenama Odluke o davanju
jamstva za zaduživanje trgovačkog
društva Plin VTC d.o.o

8. Odluka o imenovanju upravitelja
Zaklade Grada Virovitice

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
gradonačelnika za razdoblje srpanj-
prosinac 2015. godine

10.Izvješće o izvršavanju Plana
gospodarenja otpadom za grad
Viroviticu u 2015. godini 

11.Izmjene Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu

12.Izmjene Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2015. godinu

13.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu

14.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2015. godini

15.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za
2015. godinu

16.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu

17.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2015. godinu

18.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice u 2015. godini

19.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
radu i izvršenim aktivnostima na
području mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2015.

20.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
štetama na poljoprivrednim usjevima od
elementarne nepogode u 2015. godini

21.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja
se financiraju iz proračuna Grada
Virovitice za 2015. godinu

22.Zaključak o prihvaćanju Informacije o
provođenju Odluke o komunalnom redu
na području Grada    Virovitice u 2015.
godini



SLUŽBENI VJESNIK br. 2 25. veljače 2016.Strana 2

Na temelju članka 3., 4., 11 i 15 Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj:36/95., 70/97., 128/99., 59/01., 26/03., 82/04.,
110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11.,
84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i
36/15.), i odredbe članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice dana 24. veljače 2016.g., donosi sljedeću 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o

komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:3/11. i
11/11.) u članku 2. stavak 1. točka 5 mijenja se i
glasi:

„održavanje groblja: 
održavanje prostora i zgrada za obavljanje

ispračaja i sahrane pokojnika te ukop pokojnika“.

Članak 2.

U članku 6. , stavku 1., iza 4. alienje dodaje se
nova alineja koja glasi:

„- preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili
posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta
na području Grada Virovitice do nadležne patologije
ili sudkse medicine za koje nije moguće utvrditi
uzrok smrti bez obdukcije“.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

KLASA:363-02/16-01/03
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-2
Virovitica, 24. veljače 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju odredbe članka 114 stavak 5 Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne
novine“ broj:69/99., 151/03., 157/03., 100/04.,
87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13.,
152/14. i 98/15.) i odredbe članka 30. Statuta Grada
Virovitice-pročišćeni tekst  („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice dana 24. veljače 2016.g., donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini 

spomeničke rente

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ broj:4/04., 18/09., 13/10.)
članak 6 mijenja se i glasi:

„Spomenička renta za obveznike koji
gospodarsku djelatnost obavljaju u objektma koji se
nalaze u kulturno povijesnoj cjelini i u objektima koji
imaju status nepokretnog kulturnog dobra, ovisno o
djelatnostima koja se obavljaju u prostoru, iznosi:

23.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju sigurnosti na području Grada
Virovitice za 2015. godinu

24.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
skloništa za životinje Virovitica za 2015.
godinu

25.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice za 2015. godinu

26.Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvještaja o rezultatima kontrole
Gradskog odlagališta u Virovitici za
2015. g.

GRADONAČELNIK

1. Plan nabave za 2016. godinu

2. Izjava o izmjeni  Izjave o usklađenju JKP
Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu

OSTALO

1. Odluka o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu

2. Izjave o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu

16

21

17

21

27

16

17

17
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Visina spomeničke rente 
u kunama po m2 mjesečno Djelatnost

2,00 Izložbeno-galerijski prostori, brijački i
frizerski saloni, cvjećarnice, trgovine
tekstilom, poklon galerije i trgovine, trgovine
obućom i kožom, ljekarne, ambulante i
ordinacije, trgovine mještovitom robom,
mesnice, pekare, trgovine tehničkom robom i
biciklima, trgovine za usluge i promet u
poljoprivredi, kancelarijski prostori trgovačkih
društava, mliječni restorani i slastičarne,
ugostiteljski objekti svih vrsta, restorani,
zlatari, videoteke, turističke agencije, fotografi
i fotokopirnice i ostale specijalizirane trgovine

4,00 Banke, mjenjačnice, štedno kreditne zadruge,
kladionice, trgovine telekomunikacijskom
opremom i društva koja se bave
telekomunikacijskom djelatnosšću,
elektronički mediji, trgovine automobilima,
predstavništva, poslovnice, ispostave,
osiguravajuća društva, pošta, odvjetnički uredi
i javnobilježnički uredi.

Članak 2.

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

KLASA:363-01/16-01/19
UR.BROJ:2189/01-03/2-16-2
Virovitica,  24. veljače 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju odredbe članka 36. stavak 10. Zakona
o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj: 94/13.) i odredbe članka 30. Statuta
Grada Virovitice -pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 21. sjednici održanoj dana, 24. veljače
2016.g. donosi sljedeću

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja

odbacivanja otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere

sprečavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije
na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno
odbacivanje otpada.

Članak 2.

Temeljem Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2015.
godini, utvrđuju se sljedeće lokacije na kojima će se
provoditi posebne mjere sprečavanja odbacivanja
otpada:

•  odlagalište otpada u naselju Rezovac
•  odlagalište otpada u naselju Sveti Đurađ
•  odlagalište otpada u naselju Golo Brdo 
•  otpadom onečišćeno tlo na klizištu 

Jasenaški put
•  odlagalište u Ličkoj ulici
•  odlagalište otpada u Jasenašu
•  odlagalište otpada u Bečkoj ulici

Članak 3.

Na lokacijama iz članka 2. provodit će se
slijedeće posebne mjere:
- učestala kontrola lokacija putem komunalnog

redarstva
- postava znakova o zabrani odbacivanja otpada
- informiranje javnosti o posebnom info telefonu

na koji će biti moguće prijaviti nepropisno
odbacivanje otpada

Članak 4.

Za realizaciju mjera iz članka 4. ove Odluke
koristiti će se novčana sredstva iz proračuna Grada
Virovitice.

Članak 5.

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

KLASA:363-01/16-01/31

UR.RBOJ:2189/01-03/2-16-2

Virovitica, 24. veljače 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica 

Lahorka Weiss, dipl. oecc., v.r.
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Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. 146/08., 137/09. 125/11.,
111/12.,  68/13. i 110/15.)  i članka 30. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“
Grada Virovitice br. 7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. godine, donosi

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

gospodarstvu
Članak 1.

U Odluci o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04.,  6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07.,
10/09., 5/12.,  13/13.,  5/14. i 10/15.) u članku 4.
stavku 1. točka 83. koja glasi: „Djelatnosti putničkih
agencija i organizatora putovanja (turoperatora)“
briše se.

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Klasa: 363-02/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 24. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka čl. 57. Zakona o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske („Narodne novine“ 94/13) i članka 18.
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 13/09, 18/09, 3/12 i 4/12 – pročišćeni
tekst), u vezi sa člankom 30. Statuta Grada Virovitice

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09, 1/13,
6/13 – pročišćeni tekst, 5/14), Gradsko vijeće Grada
Virovitice dana 24. veljače 2016. godine, donosi
sljedeću,

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva na dijelu

zemljišta čk. br. 311/3 sa 148 čhv upisanog u
zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica (po novom
premjeru zemljište čk. br. 1175/2 sa 75m²
upisano u zk. ul. br. 487 k. o. Virovitica-

centar), dijelu zemljišta čk. br. 726/3 sa 17 čhv
upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica i

dijelu zemljišta čk. br. 726/6 sa 143 čhv
upisanog u zk. ul. br. 13249 k. o. Virovitica

(po novom premjeru zemljište čk. br. 1174 sa
616m² upisano u zk. ul. br. 559 k. o.

Virovitica-centar)

I.

Grad Virovitica prenosi Republici Hrvatskoj
(OIB:52634238587), pravo vlasništva na dijelu
zemljišta čk. br. 311/3 sa 148 čhv upisanog u zk. ul.
br. 11865 k. o. Virovitica (po novom premjeru
zemljište čk. br. 1175/2 sa 75m² upisano u zk. ul. br.
487 k. o. Virovitica-centar), dijelu zemljišta čk. br.
726/3 sa 17 čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o.
Virovitica i dijelu zemljišta čk. br. 726/6 sa 143 čhv
upisanog u zk. ul. br. 13249 k. o. Virovitica (po
novom premjeru zemljište čk. br. 1174 sa 616m²
upisano u zk. ul. br. 559 k. o. Virovitica-centar).

II.

Zemljišta iz točke I. Odluke, prenose se u
vlasništvo Republike Hrvatske, za potrebe
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave
Virovitičko-podravske, u svrhu proširenja prostora
koji je potreban za smještaj službenih policijskih
vozila i radi osiguranja objekata koji čine dio
sigurnosne zone u kojoj se nalaze službena vozila,
Sigurnosno-obavještajna agencija i Državna uprava
za zaštitu i spašavanje. 

III.

Vlasništvo na dijelu zemljišta čk. br. 311/3 sa 148
čhv upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica (po
novom premjeru zemljište čk. br. 1175/2 sa 75m²
upisano u zk. ul. br. 487 k. o. Virovitica-centar),
dijelu zemljišta čk. br. 726/3 sa 17 čhv upisanog u zk.
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ul. br. 11865 k. o. Virovitica i dijelu zemljišta čk. br.
726/6 sa 143 čhv upisanog u zk. ul. br. 13249 k. o.
Virovitica (po novom premjeru zemljište čk. br. 1174
sa 616m² upisano u zk. ul. br. 559 k. o. Virovitica-
centar), prenosi se bez naknade.

Vrijednost zemljišta iz prethodnog stavka, iznosi
188.828,70 kuna, kako je to naznačeno u Nalazu
građevinskog vještaka Rajka Stilinovića, ing. građ.,
od 28. prosinca 2015. godine.

IV.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Virovitice da
nadležnom tijelu podnese zahtjev za prijenosom
prava vlasništva na zemljištu iz točke I. Odluke, kao i
da sklopi ugovor o prijenosu prava vlasništva na
zemljištima iz točke I. Odluke.

Zadužuje se Upravni odjel za imovinske i pravne
poslove Grada Virovitice, da obavi stručne poslove
potrebne radi provedbe ove odluke.

V.

Poreze i druga javna davanja po ugovoru iz točke
IV. Odluke plaća stjecatelj.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:944-01/15-01/28
URBROJ:2189/01-05/1-16-17
Virovitica, 24. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 91. 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 21. sjednici
održanoj dana 24.  veljače 2016. godine donosi

ODLUKU 
o izmjenama  Odluke

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

I.

U Odluci o davanju suglasnosti  trgovačkom

društvu Plin Vtc d.o.o. za  zaduživanje („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“, broj 5/13.,  2/14. i 12/14),
točka I. mijenja se i ona sada glasi:

„Trgovačkom društvu Plin Vtc d.o.o.  daje se
suglasnost za zaduživanje, razmjerno udjelu u
vlasništvu,  u iznosu od 8.085.600,00 kuna za  kredit
kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz
Programa infrastruktura za: izvođenje građevinskih
radova na  plinskoj mreži u naseljima Rezovac i
Rezovačke Krčevine 555.795,00 kuna, građevinskih
radova na plinskoj mreži u naseljima općine Lukač
2.450.966,00 kuna, kupnju poslovnih prostora u
gradu Virovitici 3.170.893,67 kuna,  izgradnju
poslovne zgrade u gradu Virovitici 4.340.283,93
kuna,  nabavu uredskog namještaja i izrada
promotivnog materijala 346.441,40 kuna i izgradnju
plinske mreže u ulicama Sv.Križ u Milanovcu i
Šumskoj ulici 365.620,00 kuna, a  prema  slijedećim
uvjetima:
1. Iznos ukupnog kredita: 11.230.000,00 kuna,
2. Kamatna stopa: 4%  godišnja, promjenjiva, 

proporcionalna metoda 
obračuna

3. Naknada: 0,8% jednokratno na 
odobreni iznos kredita i
0,25 %  na neiskorišteni 
iznos kredita za 
rezervaciju sredstava,

4. Rok korištenja: do 31.3.2016.godine,
5. Način korištenja: sukcesivno, 
6. Rok otplate: 15 godina  u koje je 

uključeno razdoblje 
počeka,

7. Poček:                                3 godina
8. Dinamika vraćanja: 40 uzastopnih 

tromjesečnih rata, a prva 
rata dospijeva  31.3.2019.
godine

9. Osiguranje plaćanja: 5 bjanko vlastitih 
trasiranih i akceptiranih 
mjenica s naznakom
"bez protesta", 
1  zadužnica na iznos 
odobrenog kredita 
uvećanog za kamate, 
naknade i troškove,
Jamstvo Grada u iznosu od 
8.085.600,00 kuna 
uvećano za pripadajuću  
kamatu,  naknade i troško-
ve  i jamstva Općine Špišić
Bukovica, Općine Lukač i  
Općine Suhopolje poje-
dinačno na iznos od 
786.100,00 kuna uvećano 
za pripadajuću kamatu, 
naknade i troškove.”
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II.

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

KLASA:403-01/13-01/03
URBROJ:2189/01-02/1-16-42
Virovitica, 24. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 91. 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 21. sjednici
održanoj dana 24. veljače 2016. godine donosi

ODLUKU 
o izmjenama Odluke

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

I.

U Odluci o davanju jamstva  za  zaduživanje
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o.(„Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ broj 5/13.,2/14. i 12/14. ) točka I.
mijenja se i ona sada glasi:

„ U  korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak
daje se jamstvo za  zaduživanje trgovačkog  društva
Plin Vtc d.o.o., razmjerno udjelu u vlasništvu,  u
iznosu od 8.085.600,00 kuna  uvećano za
pripadajuću kamatu, naknade i troškove za kredit iz
Programa infrastruktura i to  za:  izvođenje
građevinskih radova na  plinskoj mreži u naseljima
Rezovac i Rezovačke Krčevine, građevinskih radova
na  plinskoj mreži u naseljima u općini Lukač,
kupnju poslovnih prostora u gradu Virovitici,
izgradnju poslovne zgrade u gradu Virovitici,
nabavu uredskog namještaja i izradu promotivnog
materijala te izgradnju plinske mreže u ulicama
Sv.Križ u Milanovcu i Šumskoj ulici .“

II.

U točki II., stavak 1. redni broj  4. mijenja se i on
sada glasi:

"Rok korištenja: do 31.3.2016. godine", 

III.

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

KLASA:403-01/13-01/03
URBROJ:2189/01-02/1-16-43
Virovitica, 24. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss,dipl.oec.

Na temelju članka 14. Statuta Zaklade Grada
Virovitice i članka 30. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14),
Gradsko vijeće Grada Virovitice na sjednici održanoj
dana 24. veljače 2016. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju upravitelja Zaklade Grada

Virovitice

I.

Za upraviteljicu Zaklade Grada Virovitice imenuje
se Željka Grahovac iz Virovitice, Slavonska 41.

II.

Mandat upravitelja traje četiri godine, a teče od
dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 612-01/16-01/03
URBROJ: 2189/01-04/1-16-2
Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu 

Gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2015.
godine.

II

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

Klasa: 022-01/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-2
Virovitica, 24. veljače 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:7/14.) Gradsko vijeće Grada
Virovitice dana 24. veljače 2016. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

za grad Viroviticu u 2015. godini

Plan gospodarenja otpadom Grada Virovitice
donijelo je Gradsko vijeće Grada Virovitice u
listopadu 2014.godine za vremenski period od
2014.godine do 2020. godine.

Navedeni Plan izradila je je tvrtka „DLS“ iz
Rijeke, Slavka Krautzeka 83/a, sukladno Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj:94/13.).

Planom su utvrđene mjere za gospodarenje
otpadom za grad Viroviticu kao što su:
- Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim

otpadom i posebnim kategorijama otpada
o Opće mjere za izbjegavanje nastanka i 

smanjenja količina generiranog otpada
o Opće mjere za gospodarenje opasnim 

otpadom
o Opće mjere za gospodarenje posebnim 

kategorijama otpada

- Mjere prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
o Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja

komunalnog otpada u kućanstvima
o Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja

komunalnog otpada iz javnih i uslužnih 
djelatnosti

- Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla i plastike te krupnog komunalnog
otpada
o Izdvajanje otpada na mjestu nastanka
o Odvojeno skupljanje otpada u 

domaćinstvima
o Odvojeno prikupljanje krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada
o Odvojeno skupljanje otpada u gospodarskim 

djelatnostima
o Odvojeno skupljanje komunalnog otpada iz 

javnih i uslužnih djelatnosti

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

Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim

otpadom i posebnim kategorijama otpada

Upravljanje odlagalištem komunalnog otpada
Grad Virovitica povjerio je komunalnom društvu
„Flora Vtc“ d.o.o u Virovitici, Vukovarska 5, u
vlasništvu Grada Virovitice. Društvo je registrirano
za obavljanje djelatnosti održavanja čistoće,
sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada, a koje
obavlja na području grada Virovitice i na području
općina Suhopolje, Špišić Bukovice, Lukača i
Gradine. Osim komunalnog otpada poduzeće na
cijelom području organizirano sakuplja korisni otpad
(metal, elektronički otpad, auto i kamionske gume,
akumulatore i baterije, od kućanstava i pravnih
osoba također odvojeno sakupljaju karton, papir i
plastične materijale) i  glomazni otpad.  

U veljači 2005. godine potpisan je osnovni
Ugovor za sanaciju odlagališta komunalnog otpada
„GO VIROVITICA“ u iznosu 27.346.398,82 kn s
učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost u navedenoj investiciji u visini 60%.
Radovi na sanaciji započeli su 2006. godine, a od
2007. godine do 2011. godine radovi su se
intenzivirali, te je sanacija odlagališta komunalnog
otpada “GO“ Virovitice djelomično je završena u
2013. godini,  odnosno realiziran je ugovor s
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Kako postoji potreba za izvođenjem dodatnih radova
na proširenju kapaciteta odlagališta, od Fonda za



SLUŽBENI VJESNIK br. 2 25. veljače 2016.Strana 8

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražena
dodatna sredstva za nastavak projekta. Dana 30.
studenog 2015. godine potpisan je dodatak XI.
osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju
programa sanacije odlagališta komunalnog otpada
„GO Virovitica“ kojim se Fond obvezuje da će
sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu od najviše
do 31.722.273,16 kn, što čini 60% procijenjenih i
opravdanih troškova sanacije odlagališta koji iznose
52.870.455,26 kn. Novo projektirani volumen tijela
Odlagališta omogućit će zaprimanje svog
komunalnog otpada do 2018.g., a poslužit će i za
odlaganje dostatnog dijela neopasnog otpada iz
budućeg postrojenja-sortirnice koja će biti smješteno
u neposrednoj blizini postojećeg Odlagališta. 

Kako Fond neke radove ne može sufinancirati s
obzirom da nisu u skladu sa Odlukom o
sastavnicama troškovnika i postupku provedbe
sanacije neuređenih službenih odlagališta
komunalnog otpada koje Fond sufinancira u sklopu
zajedničkih ulaganja u sanaciju odlagališta, te
sukladno prijedlogu Fonda da se ne ugovara
kompletno postavljanje gornjeg brtvenog sloja
(završni pokrovni sloj), bilo je potrebno radove
podijeliti u dvije faze. Prva faza je zatvaranje kazeta i
izrada dva nasipa, dok će u drugoj fazi biti izvedeni
završni pokrovni sloj. Nakon pripremljene
dokumentacije s kojom se je usuglasio i Fond, u
ovom obračunskom razdoblju provedena je javna
nabava i Grad Virovitica ugovorio je nastavak
radova  na sanaciji u iznosu od 879.903,40 kn sa
tvrtkom PROMET GRAĐENJE d.o.o. iz Požege.
Također su ugovoreni projektantski i stručni nadzor
za predmetne radove na sanaciji GO Virovitica.
Izvođač radova uveden je u posao 12. listopada
2015. godine, te čim dozvole vremenski uvjeti
nastavit će se sa radovima na sanaciji GO Virovitica. 

Vrijednost izvedenih radova na sanaciji
odlagališta do iznose 44.659.452,65 kn s PDV-om. U
svrhu sanacije nabavljena su i dva stroja: 
- kompaktor vrijednosti 2.241.750,00 kn,
- utovarivač-gusjeničar vrijednosti 1.584.780,00 kn. 

Kao i prethodnih godina količina otpada koja
završi na odlagalištu otpada smanjuje se. Porast
količine otpada koja završi na gradskom odlagalištu
zaustavljena je, i od 2008. godine imamo smanjenje
količine otpada iz godine u godinu na gradskom
odlagalištu. Trend se nastavio i u 2015. godini gdje je
zabilježeno smanjenje od 1,32% u odnosu na 2014.
godinu odnosno smanjenje od 54,14% u odnosu na
2007. godinu. Rezultat je to rada gradskih službi i
komunalnog društva „Flora Vtc“ d.o.o. na poticanju,
osvješćivanju i edukaciji građana o potrebi i

korisnosti razvrstavanja otpada prema vrsti, te
informiranju o načinu njegovog preuzimanja i
krajnjeg odlaganja.

Na području Grada Virovitice evidentirane su
ćetiri veća i tri manja divlja odlagališta otpada. Neka
divlja deponija još su aktivna, te se koriste uglavnom
za odlaganje glomaznog otpada, dok su druga manje
aktivna i obrasle vegetacijom. Uz navedena veća
divlja odlagališta, periodički se pojavljuju i manji
slučajevi nepropisnog odbacivanja otpada.
Navedene se točke saniraju odmah, kako bi se
spriječilo nastajanje većih odlagališta. Mjere za
sprjećavanje nastanka divljih odlagališta su: 
- uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o

nepropisno odbačenom otpadu 
- uspostavljen sustav za evidentiranja lokacija

odbačenog otpada 
- povećane su mjere kontrole i nadzora putem

komunalnih redara 
I u 2015. godini djelatnici Grada Virovitice i

komunalnog društva „Flora Vtc“ d.o.o. uključili su
se u kampanju “Zelena čistka”, koja se održava u
cijeloj Hrvatskoj, i prilikom naprijed spomenute
akcije skupljeno je mnoštvo otpada koje se nalazilo
na divljim odlagalištima.

Sukladno zakonu, obaveza Gada Virovitice je da
izgradi dva reciklažna dvorišta. Za potrebe
odvojenog sakupljanja otpada, ishođene su
građevinske dozvole za izgradnju dva reciklažna
dvorišta. Jedno reciklažno dvorište gradit će se na
lokaciji u blizini Gradskog odlagališta , a drugo će
biti izgrađeno na lokaciji u Poduzetničkoj zoni II u
Virovitici. Grad je podnio zahtjev prema Fondu za
dodatno sufinanciranje izgradnje reciklažnih
dvorišta, te je izgradnja istih predviđena u 2016.
godini. 

Isplata naknade za umanjenju tržišnu vrijednost
nekretnine sukladno Pravilniku o mjerilima,
postupku i načinu određivanja iznosa naknade
vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne
samouprave („Narodne novine“ broj: 59/06. i
109/12.) započela je 2008. godine te je isplaćena u
2015. godini. Naknada je isplaćena za 82 korisnika u
ukupnom iznosu od 3.678.217,38 kn, te ostaje za
isplatu još 12.823,58 kn. 

Opće mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenja

količina generiranog otpada

Komunalno poduzeće kontinuirano obavlja
izobrazbu građana - korisnika svojih usluga na
slijedeći način:
- kvartalno izdavanje i slanje na kućne adrese

edukativnog letka u kojemu su opisani zakoniti
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načini zbrinjavanja svih otpada koji nastaju u
domaćinstvima

- edukativne radio emisije na lokalnim postajama
putem kojih se građani i poduzetnici informiraju
sa zakonskim izmjenama i promjenama u sustavu
gospodarenja otpadom

- edukativne radionice po vrtićima i školama u
svrhu izobrazbe djece i mladeži o važnosti
pravilnog gospodarenja otpadom, kontinuirana
izobrazba nastavničkog osoblja,  te suradnja sa
svim ustanovama na projektima iz domene
gospodarenja otpadom

- informativna web stranica i Facebook profil
putem kojih se građani promptno informiraju o
novinama u sustavu gospodarenja otpadom, te im
je omogućena  interaktivna komunikacija  sa
stručnjacima za problematiku zbrinjavanja
otpada

- besplatni info telefon na koji se građani
usmjeravaju za postavljanje svih pitanja glede
problematike gospodarenja otpadom

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

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

Naprijed navedena tvrtka zajedno sa lokalnom
upravom uvodi mjere za pravilno gospodarenje
komunalnim otpadom, između ostalog, planira se
sav korisni otpad koji nastaje na području grada
Virovitice odvojeno sakupljati kako isti ne bi završio
na odlagalištu. Korisni, odvojeno sakupljeni otpad,
(papir i plastika) već se odvojeno sakuplja od
privatnih kućanstava i pravnih osoba.

Na ukupnom području sakupljanja otpada
postavljeno je  40 zelenih otoka u kojima se sakuplja
papir, plastika, staklena i metalna ambalaža koje se
posude prazne od jedan do dva puta tjedno, ovisno o
režimu punjenja. Na dijelu zelenih otoka postavljeni
su i kontejneri za sakupljanje staklene ambalaže, a

koje kontejnere prazni nacionalni koncesionar
Unija-Nova. Građanima Grada Virovitice
omogućeno je i zbrinjavanje tekstila, otpadne odjeće
i obuće postavljanjem 6 kontejnera u gradu koje je
postavila tvrtka Globus d.o.o. iz Pitomače. Broj
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada  po
vrstama otpada je sljedeći:

- komunalni otpad 120L        6.609 kom
- komunalni otpad 1100L 169 kom
- komunalni otpad 5000L 40 kom
- korisni otpad 1100L 153 kom
- spremnici za staklo  8 kom
- spremnici za tkaninu 6 kom
- spremnici za baterije 9 kom
Grad Virovitica za potrebe odvojenog sakupljanja

otpada ishodio je građevinske dozvole za izgradnju
dva reciklažna dvorišta na području grada Virovitice.
Jedno reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji u
blizini Gradskog odlagališta , a drugo će biti
izgrađeno na lokaciji u Poduzetničkoj zoni II u
Virovitici. Napominje se da je Fond za zaštitu
okoliša u energetsku učinkovitost financirao u 100%
iznosu izradu projektne dokumentacije.

Opće mjere za gospodarenje opasnim otpadom

Na lokaciji u blizini Gradskog odlagališta za koju
je ishodovana građevinska dozvola za izgradnju
reciklažnog dvorišta, osiguran je prihvat i
privremeno skladištenje opasnog otpada sukladno
važećim propisima za reciklažna dvorišta. Sav
prikupljeni otpad razvrstava se prema vrsti, svojstvu
i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima,
te se nakon privremenog skladištenja predaje
ovlaštenim osobama za zbrinjavanje i oporabu na
daljnje postupanje sukladno važećim pravilnicima i
zakonu.

Za građevinski materijal koji sadrži azbest postoji
posebno izgrađena kazeta u sklopu Gradskog
odlagališta u koju se odlaže spomenuti otpad na
točno propisan način i sukladno  uputama i važećim
propisima. Sakupljena otpadna ulja, filtere od ulja,
zauljenu ambalažu i filtere za zrak predaju se
ovlaštenom koncesionaru na oporabu, a to je za naše
područje sakupljanja Našice cement d.d. i Kemokom
d.o.o. Sakupljene i sortirane gume, ovisno o veličini,
odvoze se  na daljnju oporabu ovlaštenim
oporabiteljima gume većih profila u Gumiimpex
d.d., a gume manjih profila u Našice cement d.d.
Zbrinjavanje otpadnih baterija i akumulatora  odvozi
se na oporabu u tvrtku C.I.A.K d.o.o., Zagreb.
Zbrinjavanje otpadnih vozila „Flora Vtc“ d.o.o. kao
ovlašteni koncesionar za sakupljanje otpadnih
vozila, ista predaje ovlaštenom koncesionaru, tvrtki
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CE-ZA-R d.o.o., kojoj se predaje o ostali metalni
otpad kada se skupi dovoljna količina za
ekonomičan prijevoz, isti se preša  i odvozi na
daljnju oporabu. Sakupljeni EE-otpad, predaje se
ovlaštenim obrađivačima, a to su tvrtka Spectra
Media d.o.o., Virovitica  i CE-ZA-R d.o.o. Zagreb.
Papir preuzima Unijapapir d.d., staklo UNIJA-
NOVA d.d., DRAVA INTERNATIONAL d.o.o.
oporabljuje PET otpad i limenke oporabljuje
C.I.O.S. d.o.o.

Građevinski otpad u manjim količinama zaprima
se od građana povremeno i prema potrebama na
odlagalištu. Zaprimljeni materijal koristi se
isključivo za prekrivku tijela odlagališta i kao
materijal za uređenje pomoćnih putova unutar kruga
odlagališta. 

Opće mjere za gospodarenje posebnim

kategorijama otpada

Odvojeno prikupljanje opada na području čitave
Republike Hrvatske pa tako i Grada Virovitice
započinje 2007. god. donošenjem Pravilnika o
sakupljanju posebnih kategorija otpada (ambalažnog
otpada, otpadnih guma, otpadnih baterija i
akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih mazivih
ulja). Sve navedene posebne kategorije otpada na
području Grada Virovitice sakupljaju se odvojeno.
Ako su posjednici otpada pravne osobe, ovlašteni
sakupljač, „ Flora Vtc „ d.o.o. po prethodno
naručenom pozivu dolazi kod posjednika i preuzima
sve posebne kategorije otpada bez naknade. Ako su
posjednici fizičke osobe, za većinu spomenutih
kategorija otpada na području Grada Virovitice
postavljeni su spremnici za njihovo odlaganje ili
posjednik sam može dovesti na Gradsko odlagalište
gdje za to postoje predviđena mjesta za odlaganje.

Preuzimanje po vrsti materijala razvrstane
otpadne ambalaže od prodavatelja i potrošača
obavlja se na sljedeći način:
• preuzimanje od prodavatelja proizvoda u

ambalaži (prodajni centri)
• na mjestu nastanka otpada (skupljanje po pozivu

pravne osobe koja je posjednik ambalažnog
otpada)

• prihvat na „reciklažnim dvorištima“, zelenim
otocima i kućanstvima  (otpadna ambalaža
skupljena od fizičkih osoba)
„Flora Vtc“ d.o.o.  skuplja i sve vrste papira,

kartona, papirne ambalaže i svih vrsta polimerne
ambalaže, kako od građana, tako i od ustanova i
pravnih osoba direktno na mjestu nastanka.
Podjelom žutih i plavih vreća, postavljanjem
kontejnera ispred više stambenih zgrada i zelenim

otocima, na  području Grada Virovitice uspostavljeni
su uvjeti za primarnu selekciju ambalaže od papira i
kartona te polimerne ambalaže. 

Mjere prikupljanja miješanog komunalnog

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Upravljanje odlagalištem komunalnog otpada
Grad Virovitica povjerio je komunalnom društvu
„Flora Vtc“ d.o.o., koje je registrirano za obavljanje
djelatnosti održavanja čistoće, sakupljanja i
odlaganja komunalnog otpada. Osim miješanog
komunalnog otpada, tvrtka  „Flora Vtc“ d.o.o. na
cijelom području organizirano sakuplja korisni otpad
(metal, elektronički otpad, auto i kamionske gume,
akumulatore i baterije, te od kućanstava i pravnih
osoba odvojeno sakupljaju karton, papir i plastične
materijale) i  glomazni otpad. Otpad se odvozi
jednom ili više puta tjedno, ovisi o potrebi, odnosno
glomazni otpad dva puta godišnje organizirano ili po
pozivu posjednika otpada.

Odvojeno prikupljanje biootpada na području
Grada Virovitica provodi se na način da se zeleni
otpad koji nastaje na javnim zelenim površinama
uslijed održavanja odnosno orezivanja i uklanjanja
stabala, otpad nastao košnjom javnih zelenih
površina, kao i list sa istih, cvjetnice uklonjene sa
cvjetnih gredica, te sav ostali biootpad sakupljen od
građana (zelene vreće i snopići) sa područja Grada
Virovitice odlaže se na posebnom prostoru gradskog
odlagališta do završnog zbrinjavanja jer isto ne smije
završiti na tijelu odlagališta. Ostaci hrane kao
biorazgradivi otpad ne sakuplja se odvojeno. Kako je
u 2015. godini ponovno zabilježeno smanjenje
količine otpada na gradskom odlagalištu i to 1,32% u
odnosu na 2014. godinu, može se zaključiti da se
smanjuje i količina biootpada.

Kriterij obračuna količine otpada i naplate za
pravne osobe je prema količini/volumenu, a naplata
za kućanstva obračunava se prema „broju članova
domaćinstva“ sve do stupanja na snagu Uredbe o
načinu obračuna cijene.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja

komunalnog otpada u kućanstvima

Što se tiče mjera za izbjegavanje i smanjenje
nastajanja komunalnog otpada u kućanstvima, one se
provode putem edukacije korisnika odnosno
posjednika otpada i to putem letaka i radio emisija, i
na taj način pokušava se poticati na bolje i
kvalitetnije gospodarenje svim vrstama otpada.
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Također je u kućanstvima osigurano odvojeno
sakupljanje kartona, papira i plastičnih materijala
putem plave i žute vreće.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastajanja

komunalnog otpada iz javnih i uslužnih djelatnosti

Što se tiče mjera za izbjegavanje i smanjenje
nastajanja komunalnog otpada iz javnih i uslužnih
djelatnosti, one se provode isto kao i za kućanstva
putem edukacije korisnika odnosno posjednika
otpada i to putem letaka, te je  osigurano odvojeno
sakupljanje kartona, papira i plastičnih materijala
putem plave i žute vreće.

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,

metala, stakla i plastike te krupnog komunalnog

otpada

Osim miješanog komunalnog otpada tvrtka
„Flora Vtc“ d.o.o. na cijelom području organizirano
sakuplja korisni otpad (metal, elektronički otpad,
auto i kamionske gume, akumulatore i baterije, te od
kućanstava i pravnih osoba odvojeno sakupljaju
karton, papir i plastične materijale) i  glomazni
otpad. Otpad se odvozi jednom ili više puta tjedno,
ovisi o potrebi, odnosno glomazni otpad dva puta
godišnje organizirano ili po pozivu posjednika
otpada. 

Izdvajanje otpada na mjestu nastanka

Podjelom žutih i plavih vreća, postavljanjem
kontejnera ispred više stambenih zgrada i zelenim
otocima, na području Grada Virovitice uspostavljeni
su uvjeti za primarnu selekciju ambalaže od papira,
kartona, polimerne ambalaže, stakla, odjeće i oduče. 

Odvojeno skupljanje otpada u domaćinstvima

Projektom „ žutih i plavih vreća“ omogućeno je u
kućanstvima odvojeno sakupljanje papira, kartona i
plastične ambalaže na mjestu nastanka. Tako
odvojeni otpad tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. sakuplja
svaki drugi tjedan te sukladno Pravilniku isti
zbrinjava. Za odvojeno sakupljanje otpada Grad
Virovitica i tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. uz
sufinanciranje Fonda nabavili su dva nova vozila,
dvokomorni i trokomorni kamion. Za posebne
kategorije otpada na području Grada Virovitice
postavljeni su spremnici za njihovo odlaganje ili
posjednik sam može dovesti na lokaciju u blizini
Gradskog odlagališta gdje za takav otpad postoje
predviđena mjesta za odlaganje.

Odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog)

komunalnog otpada

Glomazni otpad odvozi se organizirano dva puta
godišnje ili i više puta po pozivu i dogovor sa
posjednikom otpada. Ovisno o vrsti otpada isti se
razvrstava i privremeno skladišti do njegovog
potpunog zbrinjavanja.

Odvojeno skupljanje otpada u gospodarskim

djelatnostima

Posebne kategorije otpada na području Grada
Virovitice sakupljaju se odvojeno. Ako su posjednici
otpada pravne osobe, ovlašteni sakupljač „Flora
Vtc“ d.o.o. po prethodno naručenom pozivu dolazi
kod posjednika i preuzima sve posebne kategorije
otpada bez naknade. Preuzimanje po vrsti materijala
razvrstane otpadne ambalaže od prodavatelja i
potrošača obavlja se na sljedeći način:
• preuzimanje od prodavatelja proizvoda u

ambalaži (prodajni centri)
• na mjestu nastanka otpada (skupljanje po pozivu

pravne osobe koja je posjednik ambalažnog
otpada)

Odvojeno skupljanje komunalnog otpada iz

javnih i uslužnih djelatnosti

Projektom „ žutih i plavih vreća“ omogućeno je iz
javnih i uslužnih djelatnosti uz komunalni otpad
odvojeno sakupljanje papira, kartona i plastične
ambalaže na mjestu nastanka. Tako odvojeni otpad
tvrtka „Flora Vtc“ d.o.o. sakuplja svaki tjedan
odnosno prema pozivu posjednika otpada.

ZAKLJUČAK

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

Plan gospodarenja otpadom donesen za razdoblje
od šest godina i može se zaključiti da je dio plana u
2015. godini realiziran i da će se sa realizacijom
istog nastaviti i u narednom periodu. Mjere koje nisu
u potpunosti realizirane, realizirat će se kada se
stvore određeni preduvjeti, kao što su npr.
osiguravanje sredstava u proračunu za izgradnju
reciklažnih dvorišta. 

Na gospodarenje otpadom u gradu Virovitici
utječe i količina otpada iz drugih jedinica lokalne
samouprave, a koji se zbrinjava na području grada,



što je dovelo do promjene u smislu povećanja
kapaciteta odlagališta, povećanja vrijednosti
sanacije odlagališta, kao i produžetak rokova
završetka sanacije, te zatvaranja odlagališta.

U 2015. godini ponovno je zabilježeno smanjenje
količine otpada na gradskom odlagalištu i to  1,32%
u odnosu na 2014. godinu odnosno smanjenje od
54,14% u odnosu na 2007. godinu. Rezultat je to
rada i napora Grada Virovitice i komunalne tvrtke
„Flora Vtc“ d.o.o. na poticanju, osvješćivanju i
edukaciji građana o potrebi i korisnosti razvrstavanja
otpada prema vrsti, te informiranju o načinu
njegovog preuzimanja i krajnjeg odlaganja.  

KLASA: 351-01/16-01/03

URBROJ: 2189/01-03/14-16-2

Virovitica, 24. veljače 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica

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

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o
postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" broj: 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 21. sjednici održanoj dana 24.
veljače 2016. godine, donosi 

IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA NAKNADE ZA

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU 

ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2015.  godinu ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 13/14) članak 2. mijenja se i glasi:

"Prihod od sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planiran je u
Proračunu Grada Virovitice za 2015. godinu u
ukupnom iznosu 357.000,00 kn, a utrošit će se kako
slijedi:
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Red.    OPIS IZNOS
br. POSLOVA SREDSTAVA

1. Izrada i izmjena 
dokumenata prostornog
uređenja 97.500,00 kn

2. Izgradnja i rekonstrukcija 
javnih prometnih površina 260.000,00 kn

UKUPNO 357.500,00 kn

Članak 2.

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

KLASA: 363-05/14-03/02
URBROJ: 2189/01-03/14-16-6
Virovitica,  24. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama ("Narodne novine" 140/05., 82/06.,
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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. godine, donosi 

IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA

ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2015. godinu ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice" br. 5/15.) članak 1. mijenja se i glasi:

"Prihod od šumskog doprinosa planiran je u
Proračunu Grada Virovitice za 2015. godinu u
ukupnom iznosu 460.000,00 kn, a utrošit će se kako
slijedi:
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Red. OPIS IZNOS
br. POSLOVA SREDSTAVA

1. Uređenje šetnice na 
Trgu kralja Zvonimira 460.000,00 kn

UKUPNO 460.000,00 kn

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna programa objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA:321-01/14-01/02
URBROJ:2189/01-03/14-16-8 
Virovitica, 24. veljače 2016.

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  21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

II

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

Klasa: 361-01/14-01/28
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-9
Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

Virovitice u 2015. godini

I

Prihvaća se Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2015. godini

II

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

Klasa: 363-01/14-01/121

Ur.broj: 2189/01-07/3-16-9

Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2015. godinu

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
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Klasa: 351-01/14-01/27

Ur.broj: 2189/01-07/3-16-9

Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21.  sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za

2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu

II

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

Klasa: 363-05/14-03/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-9
Virovitica, 24. veljače 2016. 

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 21.  sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.
godinu

II

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

Klasa: 321-01/14-01/01/02
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-11
Virovitica, 24. veljače 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (¨Narodne novine¨ br.
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 13/09,
18/09, 3/12 i 4/12 – pročišćeni tekst), i članka 30.
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09, 1/13, 6/13 – pročišćeni tekst,
5/14), Gradsko vijeće grada Virovitice dana 24.
veljače 2016. godine, donosi sljedeći,

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o raspolaganju

nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
u 2015. godini

I.

Prihvaća se Izvješće o raspolaganju nekretninama
u vlasništvu Grada Virovitice u 2015. godini,
KLASA:940-01/16-01/05 URBROJ:2189/01-05/1-
16-4 od 15. veljače 2016. godine.

II.

Izvješće o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice u 2015. godini,
KLASA:940-01/16-01/05 URBROJ:2189/01-05/1-
16-4 od 15. veljače 2016. godine, sastavni je dio
ovog zaključka.
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III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:940-01/16-01/05
URBROJ:2189/01-05/1-16-6
Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

aktivnostima na području mjesnih odbora
Grada Virovitice za 2015.

I

Prihvaća se Informacije o radu i izvršenim
aktivnostima na području mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2015. godinu. 

II

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

Klasa: 026-01/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

poljoprivrednim usjevima od elementarne
nepogode u 2015. godini

I

Prihvaća se Informacija o štetama na
poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode
u 2015. godini.

II

Štete nastale u 2015. godini od elementarne
nepogode – suše uzrokovale su velike štete na
poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim,
industrijskim) kao i trajnim nasadima, koje su dovele
do prekida poljoprivredne proizvodnje, te gubitka
koji se odrazio i na cjelokupan gospodarski život, a
posljedice elementarne nepogode osjetit će se u
umanjenom prihodu od poljoprivrede i  u slijedećim
godinama. 

S obzirom na visinu nastale štete na
poljoprivrednim usjevima uslijed elementarne
nepogode - suše u 2015. godini u ukupnom iznosu od
13.978.348,24 kune na području Grada Virovitice,
Gradsko vijeće Grada Virovitice upućuje zahtjev
Vladi Republike Hrvatske da razmotri i donese
Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje
posljedica elementarne nepogode – suše u 2015.
godini na području Grada Virovitice. 

III

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

Klasa: 920-11/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21.  sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice 

za 2015. godinu
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I

Prihvaća se Informacija o ostvarivanju prava iz
socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna
Grada Virovitice za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 550-06/16-01/01

Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3

Virovitica, 24. veljače 2016.

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  21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

o provođenju Odluke o komunalnom redu
na području Grada Virovitice

u 2015. godini

I

Prihvaća se Informacija o provođenju Odluke o
komunalnom redu na području Grada Virovitice u
2015. godini.

II

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

Klasa: 363-01/16-01/29

Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3

Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

na području Grada Virovitice 
za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće Policijske uprave
Virovitičko-podravske, Policijske postaje Virovitica,
o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za
2015. godinu.

II

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

Klasa: 210-01/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 24. veljače 2016.

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

životinje Virovitica za 2015. godinu

I

Prihvaća se Izvješće o radu skloništa za životinje
Virovitica za 2015. godinu.

II

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

Klasa: 363-02/16-01/04
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 24. veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada
Virovitice na 21.  sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

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

savjeta mladih Grada Virovitice za 2015. g. 

I

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog savjeta
mladih Grada Virovitice za 2015. g.

II

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

Klasa: 021-04/16-02/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3
Virovitica, 24. veljače 2016. 

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 21. sjednici održanoj dana 24. veljače
2016. g., donosi

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o

rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u
Virovitici za 2015. godinu

I

Prihvaća se Godišnji izvještaj o rezultatima
kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za 2015.
godinu.

II

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

Klasa: 351-01/16-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-2
Virovitica, 24. veljače 2016. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst (Službeni vjesnik Grada Virovitice,
broj: 4/14.)  i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN
br. 90/11., 83/13.,143/13. i 13/14) gradonačelnik
Grada Virovitice donosi

PLAN 
NABAVE ZA 2016. GODINU

I.
Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza

provođenja postupaka javne nabave propisanih
člankom 25. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine, br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14).

II.

Postupke javne nabave vodi Ured
gradonačelnika, a upravni odjel u čijem razdjelu
Proračuna Grada Virovitice je stavka Proračuna iz
koje će se vršiti plaćanje ugovorene vrijednosti
dužan je pribaviti i osigurati sve dokumente i akte u
pripremnim radnjama prije pokretanja postupka,
predložiti osobe iz upravnog odjela za ovlaštenog
predstavnika naručitelja, sudjelovati u svim fazama
javne nabave, kao i pratiti realizaciju ugovora do
njegovog ispunjenja.

III.

Za 2016. godinu po ovom Planu nabave provest
će se postupci javne nabave kako slijedi:
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V.

Ovaj Plan objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice i na službenim Internet
stranicama www.virovitica.hr.

KLASA: 400-01/16-01/01
URBROJ:  2189/01-08-01/5-16-1
Virovitica, 11. veljače 2016.

GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ br. 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. 146/08., 137/09., 111/12.), i
članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 7/14.),
Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin donosi

I Z J A V U
o izmjeni  Izjave o usklađenju

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

Članak 1.

U Izjavi o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04.,  6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07.,
10/09., 5/12.,  13/13.,  5/14. i 10/15.) u članku 4.
stavku 1. točka 83. koja glasi: „Djelatnosti putničkih
agencija i organizatora putovanja (turoperatora)“
briše se.

Članak 2. 

Ova Izjava sastavljena je u formi
javnobilježničkog akta.

Klasa: 363-02/16-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-16-4
Virovitica, 24. veljače 2016. 

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

Predsjednica Gradskog vijeća 
Grada Virovitice

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 33. sjednici održanoj dana
01. ožujka 2016. 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 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.), 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.)  i Odluku o izmjeni
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom u komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/16.) u  kojima je
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 

Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja

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



SLUŽBENI VJESNIK br. 2 25. veljače 2016.Strana 22

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
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
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* 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 klimatiza-

cijskih 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
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

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. 

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

JKP FLORA VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
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(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/16.) koja je stupila na snagu

26.veljače 2016.g., izmijenjen 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.

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
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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.)

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.)
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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“.

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 usklađenju
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“. 

Odluka o izmjeni Odluke o usklađenju JKP Flora
VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu („Službeni vjesnik Grada

Virovitice“ br. 2/16.)
Članak 3.

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

Klasa: 021-03/16-01/05

Ur.broj: 2189/01-07/3-16-2

Virovitica, 01. ožujka 2016.
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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 33. sjednici održanoj dana
01. ožujka 2016.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.), 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.) i Izjavu o
izmjeni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/16.) 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.

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 
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* 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 rukova-

teljem 
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 
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* 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

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:Četirimilijunašestošezdesetpettisu-
ćatristotine 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. 

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: 021-03/16-01/05

Ur.broj: 2189/01-07/3-16-3

Virovitica, 01. ožujka 2016.
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