
SLUŽBENI  VJESNIK
Godina XXIV

str.

81

Virovitica, 28. rujna  2017. Broj 10

SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

SLUŽBENI  VJESNIK
S a d r ž a j

2

5

5

6

6

7

7

27

79

81

81

94

99

91

85

83

83

82

82

2

82

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima

2. Izmjene i dopune Plana rasporeda kioska
na području grada Virovitice

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
radnom vremenu, prostoru i vanjskom
izgledu ugostiteljskih objekata na
području Grada Virovitice  

4. Odluka o dopuni Odluke o usklađenju
JKP FLORA VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu

5. Odluka o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica 

6. Odluka o davanju suglasnosti
trgovačkom društvu Poslovni park
Virovitica d.o.o. za zaduživanje

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnika za razdoblje siječanj –
lipanj 2017.g 

8. Izvješće o radu Gradonačelnika za
razdoblje siječanj – lipanj 2017. g.

9. Polugodišnji izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Virovitice za 2017. g. 

10.Izvješće Mandatnog povjerenstva o
izboru članova i zamjenika članova
Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice

GRADONAČELNIK

1. Izjava o dopuni Izjave o usklađenju JKP
FLORA VTC d.o.o. Virovitica sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu

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

3. Rješenje o imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice

4. Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice

5. Rješenje o razrješenju i imenovanju
članova Upravnog vijeća Regionalne
energetske agencije Sjever

6. Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica

7. Odluka o produženju radnog vremena i
izvođenja žive glazbe za ugostiteljske
objekte za Dan grada Virovitice –
ROKOVO 2017

8. Odluka kojom se utvrđuje da nije
potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš za izmjene i
dopune Detaljnog plana uređenja Južni
blok

OSTALO

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

2. Izjava o usklađenju JKP FLORA VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu – pročišćeni tekst

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

4. Ispravak Odluke o postupku izbora
članova vijeća mjesnih odbora
(pročišćeni tekst)

ISSN 2459-5241



SLUŽBENI VJESNIK br. 10 28. rujna 2017.Strana 2

Na temelju odredbe članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj:36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14. i 36/15.) i članka
30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:7/14.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice dana 27. rujna 2017.g. na svojoj 3. sjednici, 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., 11/11.,
3/12., 2/16. i 7/16.) u članku 4.stavak 1, u točki 2. iza alineje 4 dodaje se nova alineja 5 koja glasi:

-održavanje prometne signalizacije.

Članak 2.

U članku 6. alineja 6. briše se.
Članak 3.

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

KLASA:363-02/17-01/05
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-17-2
Virovitica,  27. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

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

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih objekata,
pokretnih radnji, naprava i deponija te organiziranja skupova („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj:4/04., 17/07., 2/09. i 17/10.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice-pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 7/14.) Gradsko vijeće Grada Virovitice na 3.
sjednici održanoj 27. rujna 2017.g., donosi sljedeće 

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPOREDA KISOKA
na području grada Virovitice

Članak 1.

U Planu rasporeda kioska na području grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
broj:13/09. i 11/11. ) članak 2. mijenja se i glasi:

„Planom je predviđeno 25 lokacija za postavu kioska smještenih na javnim površinama na
području Grada Virovitice“.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:
„Kiosci se mogu postavljati na sljedećim lokacijama, navedenih površina i namjene kako

slijedi:
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Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana rasporeda kioska stupanju na snagu osmog dana od objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA:363-04/17-01/08
UR.BROJ:2189/01-03-01/03-17-2
Virovitica, 27. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc., v.r.
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Na temelju članka 9. stavka 2,  članka 14. stavka
1 i 41. stavka 1, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“ br. 85/15., 121/16.) i članka 30.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst
("Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.),
Gradsko vijeće  Grada Virovitice na 3. sjednici
održanoj dana 27. rujna 2017. godine, donosi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom

izgledu ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu, prostoru i vanjskom
izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada
Virovitice («Službeni vjesnik» Grada Virovitice br.
8/15. i 10/16), u članku 3. u stavku 1. dodaje se točka
f) i glasi:

« f) Ugostiteljski objekti u sklopu benzinskih
postaja, na željezničkim kolodvorima i autobusnim
kolodvorima mogu raditi u radnom vremenu objekta
u kojem se nalaze.»

Članak 2.

U članku 4. mijenja se stavak 3. i glasi:
«(3) U ugostiteljskim objektima iz skupine

„Barovi“ zabranjuje se izvođenje žive glazbe, osim u
objektima registriranim kao „Noćni klub“, „Noćni
bar“ i „Disco bar“, odnosno barovima koji rade noću,
te u slučajevima iz članka 5., 6. i 7. ove Odluke.»

Članak 3.

U članku 7. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
« (2) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“

i „Barovi“ koji se nalaze u sklopu sportskih terena i
objekata mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

(3) Na ugostiteljske objekte iz stavka 2. ovog
članka ne primjenjuju se odredbe članka 4. stavka 1. i
2. ove Odluke.»

Članak 4.

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

Klasa: 335-01/17-01/03
Ur.broj:2189/01-10/3-17-5
Virovitica, 27. rujna  2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ 111/93., 34/99.,
52/00., 118/03. i 107/07. 146/08., 137/09. 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  3. sjednici održanoj dana 27. rujna
2017. godine, donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o usklađenju 

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

gospodarstvu

Članak 1.

U Odluci o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/95., 2/98., 3/00.,
2/01., 3/04.,  6/04., 7/05., 10/06. 7/07., 14/07.,
10/09., 5/12.,  13/13.,  5/14., 10/15. i 2/16.) u članku
4. dodaje se točka 83. koja glasi: „ * Pogrebničke
djelatnosti“.

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: 363-02/17-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-3
Virovitica,  27. rujna 2017.

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 3.
sjednici održanoj dana 27. rujna 2017. godine, donosi

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

ograničenom odgovornošću 
Poslovni park Virovitica 

Članak 1.

Odobrava se Poslovnom parku Virovitica d.o.o.
dopuna Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica u dijelu koji
se odnosi na predmet poslovanja Društva.

Članak 2.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 11/14.) u članku 6. iza
točke 52. dodaju se točke koje glase:
„ * Nadzor i pregled cesta i objekata,
* Redovito održavanje prometnih površina,
* Redovito održavanje bankina,
* Redovito održavanje pokosa,
* Redovito održavanje sustava odvodnje,
* Redovito održavanje prometne signalizacije i

opreme,
* Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
* Redovito održavanje vegetacije,
* Osiguranje preglednosti,
* Čišćenje ceste,
* Redovito održavanje cestovnih objekata,
* Interventni radovi,
* Zimska služba.“

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Klasa: 024-01/17-01/08
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-3
Virovitica, 27. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

Na temelju članka 90. 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  3. sjednici
održanoj dana 27. rujna 2017. godine  donosi 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti  trgovačkom društvu

Poslovni park Virovitica d.o.o. 
za zaduživanje

I.

Trgovačkom društvu Poslovnom parku Virovitica
d.o.o. daje se suglasnost za zaduživanje, u iznosu od
2.938.000,00 kuna za  kredit kod Hrvatske banke za
obnovu i razvitak, izravno kreditiranje putem
programa Infrastruktura za kupnju poslovnog
prostora u gradu Virovitici, a  prema  slijedećim
uvjetima:

1. Iznos ukupnog kredita:      2.938.000,00 kuna,
2 .Rok korištenja kredita:      31.12.2017. godine
3. Način otplate kredita:        10 godina bez počeka, 

u jednakim mjesečnim
uzastopnim rata

4. Kamatna stopa: 2,5%  godišnje, fiksna
5. Zatezna kamata:                   U skladu sa važećom 

Odlukom o kamatnim 
stopama HBOR-a, 
promjenjiva  

6. Naknada za obradu 
kredita:                                       0,5% jednokratno,  prije 

prvog korištenja
7. Naknada za rezervaciju

sredstava:                                   0,00 % godišnje za 
rezervaciju sredstava,

8. Naknada za prijevremenu 
otplatu kredita:          1% od svote za

prijevremeno otplaćenu 
glavnicu, 

9. Instrumenti osiguranja 
kredita:                                     mjenice Korisnika 

kredita,
zadužnice Korisnika 
kredita
založno pravo na 
pokretninama/
nekretninama ili 
Jamstvo Grada Virovitice
na odobreni iznos kredita
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II.

Poslovni park Virovitica d.o.o. dužan je potpisani
ugovor po uvjetima navedenim u točki I ove odluke
dostaviti Gradu Virovitica u roku od  5 dana  od
potpisivanja ugovora o  kreditu.

III.

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

KLASA:403-01/17-01/03
URBROJ:2189/01-02/01-17-2
Virovitica, 27. rujna2017.  

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 3. sjednici održanoj dana  27. rujna
2017. g., donosi

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

gradonačelnika Grada Virovitice 
za razdoblje 

siječanj – lipanj 2017.g.

I

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada
Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2017. g. 

II

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

Klasa: 022-01/17-01/04
Ur.broj:2189/01-07/3-17-2
Virovitica, 27. rujna 2017. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

GRAD VIROVITICA
GRADONAČELNIK

I Z V J E Š Ć E
O RADU GRADONAČELNIKA

GRADA VIROVITICE 
za razdoblje siječanj–lipanj 2017.godine

U Virovitici, rujan 2017.

Uvod

Statutom Grada Virovitice, a temeljem Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
gradonačelnik, kao izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave sa pravima i obvezama utvrđenim
zakonom i statutom, obvezan je na podnošenje
polugodišnjeg izvješća o svojem radu i to za
razdoblje siječanj – lipanj do 30. rujna i za razdoblje
srpanj – prosinac do 31. ožujka. 

Treba naglasiti da su u izvještajnom razdoblju
održani lokalni izbori, te sam sukladno članku 92.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, u periodu od dana raspisivanja izbora pa
do dana mog stupanja na dužnost kao novog
Gradonačelnika mogao obavljati samo poslove kojih
su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje
Grada što je dovelo do određenog zastoja u
aktivnostima Grada. 

Kao izvršno tijelo, gradonačelnik utvrđuje
prijedloge akata koji se upućuju na gradsko vijeće,
ovlašten je na donošenje i izvršavanje odluka,
zaključaka, rješenja i drugih akata. Izvršavajući
navedene ovlasti postupao sam poštujući načela
zakonitosti i transparentnosti, ostvarujući tako
ciljeve na kojima se temelji ustrojstvo lokalne
samouprave.    

Vezano za donošenja akata i utvrđivanja
prijedloga akata kao i njihovog izvršavanja sazivao
sam sjednice Kolegija gradonačelnika, kao
savjetodavnog stručnog tijela, kojeg čine pročelnici
upravnih odjela, a po potrebi i direktori odnosno
predstavnici trgovačkih društava u vlasništvu Grada,
ravnatelji ustanova, izrađivači materijala te druge
stručne osobe. Na svim sjednicama obavezno su
prisustvovali i zamjenici Gradonačelnika, a u svrhu
kvalitetnog izvješćivanja javnosti i novinari.  

U svrhu razvoja gospodarstava odnosno
zaustavljanja stagnacije u razvoju gospodarstva
prioritet u svim mojim aktivnostima i radu je bio
gospodarski razvoj i opremanje naši osam
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poduzetničkih zona i Zone sporta i rekreacije,
privlačenje investitora odnosno omogućavanje
ubrzane izgradnje gospodarskih objekata.
Programom olakšica i poticaja razvoja gospodarstva
Grada Virovitice, te kroz brzo rješavanje zahtjeva za
izdavanje dozvole za gradnju, stalnim traženjem
investitora ostvareni su određeni kontakti, obavljeni
razgovori, su ostvarene pretpostavke za financijska
ulaganja u našim poduzetničkim zonama o čemu se
detaljno iznosi u odjeljku gospodarstva i komunalnih
djelatnosti. 

Korištenje fondova EU odnosno izrada projekata
i apliciranja za dobivanje sredstava Europske unije
kao i sudjelovanje na natječajima ministarstava, bilo
je pokretač većine mojih aktivnosti i angažmana u
proteklom mandatnom razdoblju.

I u ovom izvještajnom razdoblju značajna
sredstva su uložena u izgradnju prometne
infrastrukture i to rekonstrukcija i izgradnja
nogostupa i nerazvrstanih cesta. 

I pored stalnog rješavanja i uloženih značajnih
financijskih sredstava, još uvijek ima dosta
neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na
nekretninama Grada, tako će se i dalje voditi sudski i
drugi postupci vezani za rješavanje pitanja prava
vlasništva na nekretninama Grada, budući da
potencijalni ulagači dolaze jedino uz uvjet riješenih
imovinsko-pravnih odnosa.

Na 14 održanih sjednica Kolegija u  razdoblju
siječanj - lipanj utvrdio sam 79 prijedloga i donio
112 odluka i drugih akata. 

Polazeći od normativnog sadržaja, te
Gradonačelnika kao izvršnog tijela, u Izvješću su
prikazane glavne aktivnosti o radu gradonačelnika
prema područjima djelovanja i djelokrugu izvršnih
poslova upravnih odjela i službi Grada, koje u
obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog
djelokruga usmjerava i nadzire Gradonačelnik.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja
komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih
objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
kao i javnost rada,  zakonska je obveza Grada
Virovitice kao jedinice lokalne samouprave i u
obvezi je izvršavanja Gradonačelnika. 

Zakon o komunalnom gospodarstvu osnov je za
postupanje i izradu pratećih podzakonskih akata te
odluka Gradskog vijeća, međutim s obzirom na
dosadašnje promjene u načinu i postupku obavljanja
komunalnih djelatnosti te donošenju novih zakona
koji na drugačiji način propisuju obavljanje

pojedinih komunalnih djelatnosti, u postupku je
izmjena odnosno izrada novog zakonskog okvira za
postupanje.

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima u
izvještajnom periodu izvršavanje komunalnih
djelatnosti bilo je povjereno kako slijedi: 

1) Komunalne djelatnosti koje su u izvještajnom
razdoblju obavljane temeljem koncesije jesu:

- veterinarsko-higijeničarska služba i sklonište za
životinje koju obavlja tvrtka „Feliks“ d.o.o. iz
Virovitice, s rokom koncesije od 15 godina i
istekom ugovora 2025. godine,

- dimnjačarska služba koja je za istočni dio grada
dodjeljena dimnjačarskom obrtu „Dim“ iz
Virovitice, vlasnice Suzane Pasarić, Matije
Gupca 148 te za zapadni dio grada tvrtki
„Dimko“ d.o.o. iz Pitomače, Dravska 275

2) Komunalne djelatnosti koje su u izvještajnom
razdoblju obavljane temeljem pisanog ugovora
jesu:

- održavanje nerazvrstanih cesta za 2015/2016
godinu  obavljaju «CESTE» d.d. iz Bjelovara,

- javna rasvjeta koju  za 2017. godinu obavljala
tvrtka  „Domogradnja“  d.o.o.   iz Virovitice  

- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
koju u 2017. godini obavlja tvrtka „Asanator“
d.o.o. iz Osijeka u vremenskom periodu od jedne
godine temeljem zaključenog ugovora sa Gradom
Viroviticom 

-  dekorativna  rasvjeta  koju je u sezoni
2016/2017.g. obavljala tvrtka „Slavić-
inženjering“ d.o.o. iz Virovitice.

3) Komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem
trgovačkih društava u okviru njihovog
poslovanja, a sukladno čl. 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima, jesu:

- održavanje javnih površina - tvrtka Flora-Vtc
d.o.o. Virovitice, 

- održavanje gradskog bazena - tvrtka Flora-Vtc
d.o.o. Virovitice.

- održavanje čistoće - Flora-Vtc d.o.o. Virovitica,
- odlaganje komunalnog otpada - Flora-Vtc d.o.o.

Virovitica,
- održavanje groblja -  Flora-Vtc d.o.o. Virovitica,
- održavanje i naplata parkirališnih mjesta, tržnica

na malo i blokiranje vozila koje obavlja Poslovni
park d.o.o. Virovitica,

- opskrba pitkom vodom – Virkom d.o.o.
Virovitica,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda –
Virkom d.o.o.Virovitica.
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Zaštita okoliša i zdravlja građana, uređenje
javnih, zelenih  i prometnih površina   

Provedene aktivnosti na zaštiti okoliša i
prevencije zaštite zdravlja građana obavljene su za
proljetni period kroz sistematsku preventivnu
deratizaciju. Ovom akcijom obuhvaćena su sva
naselja grada Virovitice uz stručni nadzor
Županijskog zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“.

Kontinuirano su obavljani radovi na hvatanju i
zbrinjavanju pasa lutalica, a kroz rad komunalnog
redarstva sankcionirani su vlasnici ljubimaca čiji su
se ljubimci zatekli na javnim površinama bez
nadzora.

Održavanje javnih površina obavljalo se
svakodnevno kroz cijelo izvještajno razdoblje kako
naselja Virovitice tako i svih prigradskih naselja na
području grada.

Program javnih radova

U izvještajnom razdoblju u cilju smanjenja
nezaposlenosti nastavljen je Program javnih radova
za područje grada Virovitice za 2017. godinu
temeljem kojeg je od svibnja do studenog 2017.
godine zaposleno u Gradu Virovitici 71 djelatnik na
održavanju javnih površina, kanala, uređenju
prostora oko zgrada Mjesnih domova i javnih
površina u mjesnim odborima, sportskih objekata
(igrališta) te objekata u vlasništvu Grada Virovitice.

Ukupno je za plaće i prijevoz djelatnika
zaposlenih na javnim radovima tijekom svibnja i
lipnja osigurano 547.469,38 kuna putem Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.

Putem ovog programa pomoću javnih radova
omogućeno je da se javne površine i objekti u
naseljima na području Grada Virovitice uređuju na
zadovoljstvo građana, a djelatnicima javnih radova
osiguranje mjesečnih primanja.

Kapitalne investicije

U prvoj polovici 2017. godine, sukladno
sklopljenom Okvirnom sporazumu o sanaciji
nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada
Virovitice s tvrtkom Ceste d.d. iz Bjelovara izvedeni
su i dovršeni radovi na:
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Matije

Gupca
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Ivana

Gorana Kovačića
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Bečkoj ulici
- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici Vatroslava

Lisinskog

- Sanaciji postojećeg nogostupa u Ulici 30. svibnja
- Sanaciji odvodnje i nogostupa u Ulici Tome

Maretića
- Sanaciji kolničke konstrukcije u Ulici Rezovački

vinogradi V. odvojak u Rezovcu
- Sanaciji kolničke konstrukcije u Ulici Slavka

Biondića u Rezovačkim Krčevinama
- Sanaciji postojećeg kolnika u Ulici Augusta

Šenoe
- Sanaciji postojećeg kolnika na Trgu kralja Petra

Svačića
- Sanaciji postojećeg kolnika u Ulici Stari Rezovac

u Rezovcu
- Sanaciji postojećeg kolnika u Ulici Eugena

Kumičića
- Sanaciji postojećeg kolnika u Ulici Dobriše

Cesarića
Ugovorena vrijednost Okvirnog sporazuma o

sanaciji nerazvrstanih cesta i nogostupa na području
Grada Virovitice sveukupno iznosi cca
7.600.000,00kn s uključenim PDV-om. Neke od
sanacija izvedene su tijekom zadnjeg kvartala u
2016. godini, većina ih je izvedena i dovršena
tijekom ovoga izvještajnog razdoblja te je za
realizaciju cjelokupnog sporazuma ostalo dva
ugovora, i to Drobljenje građevinskog otpada koje je
u tijeku, te Sanacija puta od Rezovačkih Krčevina do
Jasenaša koje se planira za mjesec kolovoz 2017.
godine.

Izvedeni su i radovi na spojevima i prilazima
saniranim nogostupima i cestama te dovršetku
uređenja parkirališta kod doma u Čemernici. Uz
odvodnju i nogostup u Ulici Tome Maretića
izvedeno je i proširenje ceste te sanacija postojećeg
kolnika.

U tijeku je izvođenje radova na izgradnji
pješačkog mosta preko rijeke Ođenice u Ulici Petra
Preradovića u Virovitici kojim će se povezati
pješački postojeći nogostup u ulici preko rijeke
Ođenice bez skretanja na opasnu prometnu površinu
postojećeg cestovnog mosta.

Osim gore navedenog, u investiciji Hrvatskih
cesta d.o.o. pripremljeni su Glavni projekti za dva
kružna toka na trasi državne ceste D2 i to na raskrižju
Vukovarske i Vinkovačke i na raskrižju Vukovarske i
ZNG. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih
poslova. Radovi na Sjevernoj obilaznici Grada
Virovitice ulaze u završnu fazu te se do kraja godine
očekuje i puštanje u promet.

Također je i izrađena projektna dokumentacija za
sanaciju ceste uz klizište u Jasenašu te je sa
Hrvatskim šumama sklopljen sporazum o
zajedničkom financiranju. Početak radova očekuje
se tijekom ljetnih mjeseci.
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Izvedeno je i novo dječje igralište s asfaltiranim
igralištem u Koriji pored Područne škole.

Pripremljena je i projektna dokumentacija za
izgradnju pristupne ceste prema Virovitičkim
ribnjacima te je u tijeku postupak ishodovanja
suglasnosti za Građevinsku dozvolu. 

Ishođene su lokacijske dozvole za uređenje
površinskog sliva u funkciji zaštite od štetnog
djelovanja voda u Ulici Miroslava Krleže u
Virovitici, i za uređenje površinskog sliva u funkciji
zaštite od štetnog djelovanja voda u prigradskom
naselju Korija.

Vezano za „Projekt poboljšanja vodnokomunalne
infrastrukture aglomeracije Virovitica“:
- završeni su radovi na:
• Kolektor Zapad sa priključkom na UPOV

(komponenta A)    
• Kolektor Istok (komponenta B)
• Brdski kolektori (komponenta D)

Promet i veze

Od strane Nacionalnog programa sigurnosti
cestovnog prometa, Gradu Virovitici odobren je
projekt vođenja biciklističkog prometa u središtu
grada te bolje signalizacije pješačkih i biciklističkih
prijelaza na najfrekventnijim i opasnim raskrižjima u
gradu. Iz NPSCP-a odobreno je sufinanciranje u
iznosu od 868.656,25kn, tj. 70% procijenjene
vrijednosti projekta. U tijeku je izrada Izvedbenog
projekta te se sama realizacija projekta očekuje
krajem ljetnog razdoblja.

Na Trgu fra Bonifacija Gerbera, u blizini zgrade
tzv.  „osmice“ postavljeni su usporivači brzine, tzv.
ležeći policajci ponajviše zbog nepreglednosti
postojećeg pješačkog prijelaza, ali i zbog uspostave
novog dječjeg igrališta na zelenoj površini pored
zgrade. 

Na zahtjev mještana MO Podgorja na opasnim
mjestima uz cestu i duboki kanal postavljena je
odbojna zaštitna ograda i to u Ulici sv. Nikole
Tavelića uz propust te u Virovitičkoj ulici preko puta
doma i trgovine uz kanal. 

Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta   

Redovno održavanje i uređenje nerazvrstanih
cesta te bivših županijskih i lokalnih cesta na
području Grada Virovitice, izvodila je tvrtka Ceste
d.d. Bjelovar temeljem godišnjeg ugovora o
održavanju. U sklopu radova izvedeno je: 
- ugradnja asfaltne mase za nužna krpanja udarnih

rupa, 
- nabava, dovoz i strojna ugradnja kamenog

materijala - za sanaciju klanjaca koji služe kao
pristupni putovi stambenim objektima, te
sanaciju klanjaca oštećenih prilikom veće
količine oborina, profiliranje cesta grejderom, 

- održavanje bankina – izvođeni su radovi na
skidanju, ali i radovi na dopuni bankina kamenim
materijalom, 

- održavanje objekata za odvodnju – popravak i
ugradnja rubnjaka, popravak i korekcija visina
slivnika ili poklopaca revizionih okana, izrada
novih slivnika sa spojem na kanalizaciju,
popravak čeonih zidova ulijeva i izljeva propusta,
Osim gore navedenih radova, tijekom ovog

izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi kojima se
rješavalo problematiku odvodnje oborinskih voda,
proširenja opasnih raskrižja, asfaltiranje prilaza
neosiguranom željezničko-cestovnom prijelazu, te
uređenje manjih dijelova nogostupa u gradu kao
poveznica frekventnim kretanjima pješaka.

Sukladno planiranom programu održavanju
prometne signalizacije realizirano je sljedeće: 
- u sklopu održavanja horizontalne prometne

signalizacije izvedeno je redovno obilježavanje
cesta u blizini škola kao i većine pješačkih
prijelaza u gradu, i glavnih središnjih linija na
prometnicama

- nabavljeno je  nekoliko nedostajućih tabli s
imenom ulica,

- isto tako, redovno se postupalo prema dojavama
policijskih službenika i ostalih građana koji su
upozoravali na nedostatak prometnih znakova ili
potrebu popravka,

- svi radovi izvedeni su u skladu s važećom
Odlukom o uređenju cestovnog prometa na
području grada Virovitice, te odlukama i
suglasnostima vezanim za prometna rješenja u
gradu.

Održavanje javne rasvjete       

Obavljanje poslova na održavanju postojećeg
sustava javne rasvjete u 2017. godini povjereno je
putem natječaja ovlaštenoj pravnoj osobi, tvrtki
„Domogradnja“ d.o.o.  Virovitica, a za koje je
ugovorom predviđen iznos od ukupno 311.164,38
kn. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja  potrošeno
je  190.694,75  kn. Održavanje se sastojalo od
izmjene dotrajalih, pregorjelih ili na drugi način
oštećenih stupova i rasvjetnih tijela.        

Komunalno i prometno redarstvo

Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
komunalno redarstvo provodi nadzor nad
provedbom odredbi komunalnog reda.
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Komunalno redarstvo  ovlašteno je  postupati  i
po Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti
od buke,  obavljati nadzor nad provedbom Odluke o
nerazvrstanim cestama, Odluke o uvjetima držanja
kućnih ljubimaca i postupanju  s napuštenim ili
izgubljenim životinjama, Odluke o dimnjačarskoj
službi i dr.

U izvještajnom razdoblju najviše se postupalo po
Odluci o komunalnom redu odnosno kontroli javnih
površina, izdavanju i kontroli rješenja za korištenje
javne površine, kontroli izdanih rješenja za uređenje
i preoblikovanje javne površine i sl.

Zakonom o građevinskoj inspekciji propisano je
obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata u
prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina
od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu
zaštite javnog interesa u provedbi zakona i drugih
propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje
i prostornog uređenja. Temeljem odredbi navedenog
Zakona pristupilo se izvođenju radova s ciljem
zaštite javne površine od padanja materijala s
građevina u neposrednoj blizini javnih prometnih
površina.

Odredbama Zakona o održivom gospodarenju
otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je na
svom području osigurati provođenje mjera za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
odnosno mjere za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš. Odredbama istog Zakona također je
propisana obveza odvojenog sakupljanja slijedećih
vrsta otpada: papir, metal, plastika i staklo, električni
i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatori,
otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadni
tekstil i obuća i medicinski otpad.

Prilikom višetjednog nadzora u suradnji s
djelatnicima tvrtke Flora VTC d.o.o. vršen je nadzor
razvrstavanja komunalnog otpada u kantama za
smeće rezultati kojega su pokazali da se u
kućanstvima nedovoljno razvrstava otpad. U
kantama za otpad još uvijek je veliki postotak
biološkog otpada kao i plastike, metala, papira,
medicinskog otpada i dr. Tom prilikom ostavljene su
obavijesti o uočenim nedostacima i uputom za
daljnje postupanje.

Odlukom o nerazvrstanim cestama uređuje se
korištenje, upravljanje, održavanje, građenje,
rekonstrukcija, zaštita te poslovi nadzora na
nerazvrstanim cestama na području Grada
Virovitice. Poduzete radnje obuhvaćaju prvenstveno
evidentiranje i prijavu oštećenja nadležnim tijelima,
nadzor nad cestovnim pojasom u smislu sprječavanja
neovlaštenog izvođenja radova te odlaganje otpada u
cestovnom pojasu, puštanje životinja, postavljanje

ograda, sadnja živica i nasada koji ograničavaju i
zaklanjaju vidljivost na cesti, uklanjanje blata i
drugih materijala s kolnika, vođenje postupaka s
ciljem naplate štete počinjene na kolniku, prometnoj
signalizaciji, drvoredima i sl. u  cestovnom pojasu.

Temeljem odredbi Odluke o uvjetima držanja
kućnih ljubimaca i postupanju  s napuštenim ili
izgubljenim životinjama a u suradnji s
higijeničarskom službom provođene su akcije
uklanjanja pasa lutalica s javnih površina kako u
užem središtu grada tako i prigradskim naseljima te
vođenje prekršajnih postupaka prema vlasnicima čiji
kućni ljubimci se opetovano nalaze bez nadzora na
javnim površinama.

Tijekom manifestacija i blagdana, vezano uz
korištenje javne površine, komunalno redarstvo je
aktivno  sudjelovalo u rasporedu i naplati korištenja
javnih površina  te u suradnji s ostalim nadležnim
službama pridonijelo nesmetanom odvijanju
programa. 

Komunalni doprinos

Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj: 3/11.,
10/12.,5/13. i 4/14.) i u ovom izvještajnom razdoblju
obavljali su se poslovi utvrđivanja obveze plaćanja i
visine komunalnog doprinosa za građevine koje se
grade, nadograđuju ili dograđuju. U vremenskom
periodu od 01. siječnja 2017.godine do 30. lipnja
2017.godine na ime komunalnog doprinosa
zaduženo je ukupno 934.725,74 kuna, a naplaćeno
ukupno 640.398,82 kuna. 

Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama («Narodne novine» broj:
86/12.) u nadležnosti je upravnih odjela nadležnih za
poslove komunalnog gospodarstva utvrđivanje
visine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru. Slijedom toga, u ovom
izvještajnom razdoblju, pri Upravnom odjelu za
komunalne poslove, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Virovitice zaprimani su i
rješavani zahtjevi za obračun visine naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
Na ime predmetne naknade, u vremenskom periodu
od 01. siječnja 2017.godine do 30. lipnja
2017.godine, zaduženo je ukupno 443.656,91 kuna
od čega je naplaćeno 362.502,51 kuna.

Prikupljena sredstva su namjenski utrošena
sukladno Programu izgradnje komunalne
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infrastrukture za 2017. godinu, u omjerima sukladno
članku 31. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama.

Stambena djelatnost   

Redovnim održavanjem stambenih i poslovnih
objekata u vlasništvu Grada Virovitice temeljem
posebno sklopljenih ugovora izvođeni su
građevinski, obrtnički, električarski, bravarski i
instalaterski radovi za potrebe Grada Virovitice u
sklopu kojih su izvršeni mnogobrojni popravci
zgrada i instalacija u navedenim objektima i na
dijelovima javnih površina (igrališta, parkovi,
nogostupi i dr.) prema potrebi odnosno narudžbi na
redovnom održavanju poslovnih, stambenih i ostalih
objekata u vlasništvu grada.       

Prostorno uređenje – izrada prostornih
planova

Unutar izvještajnog razdoblja nastavljen je rad iz
prošlog izvještajnog razdoblja na postupku izrade
novog prostornog plana – Urbanističkog plana
uređenja Jezera koji obuhvaća prostor 2 jezera (prvi,
drugi i treći „ribnjak“), koji je donesen i stupio na
snagu, te kao takav u primjeni prilikom izrade
projekata u sklopu turističkog uređenja navedenih
prostora.  

Nastavljen je  postupak izrade izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja Južni blok u smislu
„točkastih“ manjih izmjena po pitanju promjene
namjene pojedinih čestica radi omogućavanja
građenja zgrada stambeno-poslovne namjene u
obuhvatu plana (promjena namjene pojedinih čestica
iz „K“ u  „M“), te promjena načina regulacije
prometa općenito, ali i prometa u mirovanju u blizini
dječjeg vrtića, sve po prijedlogu i inicijativi građana,
odnosno po pitanju regulacije prometa, inicijativi
nositelja izrade ovog plana – Grada Virovitice, na
način da je upravo uspješno  proveden postupak
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, u suradnji sa nadležnim županijskim tijelom
za zaštitu okoliša, a po kojem dovršetku se nastavlja
postupak donošenja plana po redovnoj zakonskoj
proceduri. 

Provedba dokumenata prostornog uređenja –
izdavanje dozvola

Unutar izvještajnog razdoblja uočen je značajni
porast zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole,
kako za manje stambene zgrade, tako i za nove
poslovne zgrade, te rekonstrukcije postojećih, što

ukazuje na pozitivnu gospodarsku klimu na području
grada. Također je evidentiran veliki broj zahtjeva
uporabnih dozvola, što je posljedicom katastarske
izmjere na području grada i potrebe građana da
usklade svoja izvedena stanja građevina sa stanjima
u katastru i zemljišnoj knjizi, a zbog kojeg upisa im
je upravno nužna pravomoćna uporabna dozvola.

Ozakonjenje zgrada (legalizacija)

Donesene su izmjene i dopune Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim
je produžen rok za podnošenje novih zahtjeva za
ozakonjenje („legalizaciju“) na 30. lipnja 2018.
godine, iz kojeg razloga se konstantno povećava broj
zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Nadležnost Gradonačelnika vezana za stjecanje i
otuđenje pokretnina i  nekretnina  te raspolaganje
ostalom imovinom u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima,
utvrđena je člankom 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj: 33/01., 60/01., 129/0.5, 109/07.,
125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,
137/15.), člankom 39. Statuta Grada Virovitice
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" broj: 5/09.,
1/13., 7/14. – pročišćeni tekst) i Odlukom o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:
13/09., 18/0.9, 3/12. i 4/12. - pročišćeni tekst),
kojima je utvrđeno da Gradonačelnik odlučuje o
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te o
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 pokretnina i nekretnina.

Iznos ostvarenih prihoda bez primitaka u 2016.
godini je 70.292.835,21 kunu, a 0,5% od tog iznosa
je 351.464,18 Kuna. Slijedom navedenog  u 2017.
godini, Gradonačelnik samostalno odlučuje o
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 351.464,18 Kuna.

Ako ukupna vrijednost pokretnina, nekretnina i
ostale imovine prelazi navedeni iznos, odluku o
stjecanju, otuđenju i raspolaganju pokretninama,
nekretninama i ostalom imovinom, sukladno članku
39. Statuta Grada Virovitice, donosi Gradsko vijeće
Grada Virovitice na prijedlog Gradonačelnika.
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U razmatranom razdoblju pokretani su postupci
prisilnog zasnivanja založnog prava na
nekretninama dužnika radi neplaćenih dugovanja s
osnove tražbina za komunalnu naknadu i naknadu za
uređenje voda te komunalnog doprinosa i zakupa
javne površine. 

Sukladno Stečajnom zakonu, vršile su se prijave
tražbina nadležnom trgovačkom sudu ovisno o
sjedištu dužnika.

Kod Državne geodetske uprave, Područnog ureda
za katastar Virovitica i nadalje su pokretani postupci
radi upisa Grada Virovitice kao ovlaštenika prava u
posjedovnim listovima za k. o. Virovitica, k. o.
Virovitica – grad, kao i postupci radi usklađivanja
podataka koje vodi katastar i zemljišnoknjižni sud.

Tijekom prvih šest mjeseci ove godine osnovana
su prava služnosti vodova na nekretninama u
vlasništvu Grada Virovitice i to za korist Virkom
d.o.o. i HEP d.d. i Brana d.o.o., radi polaganja
vodova u svrhu izgradnje komunalne  i
elektroenergetske infrastrukture.

U postupcima povrata imovine oduzete za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji
se vode pred Uredom državne uprave u Virovitičko-
podravskoj županiji, kao i u
parničnim/izvanparničnim postupcima pred
Općinskim sudom u Virovitici i Trgovačkim sudom
u Bjelovaru, Grad Virovitica sudjelovao je kao
stranka.

Nadalje, Grad Virovitica je sudjelovao kao
stranka u postupku izlaganja podataka prikupljenih
katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom
za k. o. Virovitica-centar i postupku preoblikovanja
zemljišne knjige za k. o. Virovitica - centar.
Navedeni postupak je završen, a stupanje zemljišne
knjige na snagu očekuje se u mjesecu listopadu
2017. godine. Do kraja godine očekuje se početak
postupka izlaganja podataka prikupljenih
katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom
za k. o. Petrovac i postupak preoblikovanja
zemljišne knjige za k. o. Petrovac.

U razmatranom razdoblju nastavljeno je sa
postupkom izrade registra nekretnina u vlasništvu
Grada Virovitice, te sa unosom podataka o
nekretninama kojima raspolaže Grad Virovitica.  

GOSPODARSTVO

U okviru samoupravnog djelokruga Grada sa
Upravnim odjelom za gospodarstvo i razvoj
razmatrane su i provođene aktivnosti  direktno
usmjerene na područje poljoprivrede, vodoprivrede,
industrije, lova i šumarstva, malog i srednjeg

poduzetništva, europskih integracija, razvoja,
upravljanja i gospodarenja poslovnim objektima i
Poduzetničkim zonama Grada odnosno trgovine,
ugostiteljstva, obrta kao i na druga područja
gospodarstva.

Razvoj gospodarstva u Gradu Virovitici
povećava  njen sveukupni razvoj, što je vidljivo
posljednjih nekoliko godina kroz izgradnju novih
naselja, obnova cesta, razvoj kulture i sporta u gradu,
kao i uređenju gradskog središta. Jedan od pokretača
razvoja su i Poduzetničke zone grada Virovitice,
namijenjene za  različite vrste gospodarskih
djelatnosti, koje investitorima nude parcele sukladno
iskazanim interesima. Treba naglasiti da su u
nastojanjima za dolaskom investitora poduzete
mnogobrojne aktivnosti, te je odrađeno mnogo
kontakata sa potencijalnim investitorima, a svakome
od njih pristupano je sa dužnom pažnjom, kako bi
investitori već kod prvog kontakta imali osjećaj
dobrodošlice kao investitora odnosno poduzetnika.
Sa svakim zainteresiranim investitorom ostvareno je
nekoliko kontakta, bez obzira da li je došlo do
konačne odluke – kupovine zemljišta. Vjeruje se u
svaku investiciju, pa i onu najmanju, kao i u svako
novo otvoreno radno mjesto, i to je plan za
budućnost – ostati otvoren prema svakoj novoj
investiciji, jer smatra se da jedino tako Virovitica
može biti grad otvoren i pristupačan po mjeri
poduzetnika, te primjeren za  život po mjeri čovjeka.

Nacionalni i EU projekti 

Jednu od osnovnih potpora razvoju grada
Virovitice Gradonačelnik vidi u projektima
prijavljivanima na nacionalne i EU natječaje.
Upravo iz tog razloga mnogo vremena i truda ulaže u
suradnju s Razvojnom agencijom VTA, čiji
djelatnici zajedno s Gradonačelnikom te službama i
odjelima Grada Virovitice sustavno rade na
osmišljavanju, pripremi i izradi natječajne
dokumentacije, prijavi projektnih prijedloga te
provedbi odobrenih projekata. Tijekom prve
polovice 2017. godine trend povećanja broja
prijavljenih projekata je nastavio rasti. 

U mjesecu siječnju u sklopu natječaja
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku prijavljen je projekt „Otvorena
vrata za druženje“, Gradskog društva Crvenog križa
Virovitica. Projekt se odnosi na osiguravanje sustava
pomoći i podrške starijim osobama organiziranjem
dnevnih aktivnosti, čija je svrha poboljšati život
starijih članova lokalne zajednice. Partneri na
projektu su Likovni klub „Nikola Trick“ Virovitica,
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Hrvatsko planinarsko društvo „Papuk“, Hrvatska
udruga pripovjedača „Pričalica“ te Kulturno
umjetničko društvo Seljačka sloga. Ukupna
vrijednost projekta je 99.228,48 kuna, od čega
79.228,48 kuna financira Ministarstvo, a 20.000,00
kuna Grad Virovitica. Ovaj projekt omogućio je
nastavak provođenja aktivnosti u Dnevnom boravku
Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.

U veljači je prijavljeno pet projekata na poziv za
dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova
zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja
i obrazovanja“, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Ukupna vrijednost svih projekata
iznosi 23.124.961,46 kuna, a svih pet projekata
odobreno je za sufinanciranje. „Energetska obnova
Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica“ u
vrijednosti 6.677.810,60 kuna i „Energetska obnova
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica –
Područna škola Čemernica“ u vrijednosti 571.255,42
kuna, projekti su čije sufinanciranje nismo prihvatili,
zbog nezadovoljavajuće razine visine financiranja u
odnosu na ukupne vrijednosti projekata. „Energetska
obnova Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
Virovitica“ obuhvaća zamjenu vanjske stolarije,
toplinsku zaštitu zidova prema negrijanom prostoru
ili vanjskom prostoru te toplinsku zaštitu poda i
stropa. Vrijednost projekta je 6.984.881,34 kuna,
odobrena je potpora od 3.922.375,49 kuna, a Grad
Virovitica kao osnivač Škole sufinancira preostali
iznos. „Energetska obnova Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica – zgrada 2“ obuhvaća zamjenu vanjske
stolarije, izolaciju vanjskih zidova i stropa te
zamjenu grijanja. Vrijednost projekta je
2.905.096,77 kuna, odobrena je potpora od
924.361,82 kune, a Grad Virovitica kao osnivač
Vrtića sufinancira preostali iznos. „Energetska
obnova Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica – zgrada 3 i
4“ obuhvaća zamjenu vanjske stolarije, izolaciju
vanjskih zidova, izolaciju temelja, izvedbu toplinske
izolacije na kosim i ravnim krovovima, zamjenu
ventilacije te ugradnju solarnih kolektora. Vrijednost
projekta je 5.985.917,33 kuna, odobrena je potpora
od 2.947.061,62 kune, a Grad Virovitica kao osnivač
sufinancira preostali iznos. 

U veljači je, također, Ministarstvu graditeljstva i
prostornog uređenja na Javni poziv za
raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih
pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i ujednačavanje
komunalnog standarda za 2017. godinu prijavljeno
tri projekta Grada Virovitice. „Sanacija postojećeg

kolnika (izrada asfaltne presvlake) u ulici Stari
Rezovac u Rezovcu“, u vrijednosti 461.000,00 kuna
predviđa sanaciju kolnika  u ulici Stari Rezovac u
naselju Rezovac u duljini od 1960 m. Postojeći
kolnik je u lošem stanju te ga je potrebno sanirati,
odnosno izraditi novu asfaltnu presvlaku kako bi se
osiguralo sigurno prometovanje naseljem.
„Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Ođenice u
Ulici Petra Preradovića u Virovitici“, projekt je
vrijednosti 380.000,00 kuna te je odobren za
financiranje. Projektna prijava podrazumijeva
izgradnju pješačkog mosta u duljini od 18 m preko
rijeke Ođenice u ulici Petra Preradovića u Virovitici
sa svrhom omogućavanja lakšeg i sigurnijeg kretanja
građana Virovitice. Navedeni je projekt proveden.
„Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
pristupne ceste na Virovitičkim jezerima“ projekt je
ukupne vrijednosti 75.000,00 kuna, odobren za
financiranje po ovom Pozivu, a obuhvaća izradu
geodetskog projekta, idejnog i glavnog projekta,
izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju
pristupne ceste na Virovitičkim jezerima kojima će
se odrediti položaj, tehničko-tehnološke i
funkcionalne karakteristike, elementi vrijednosti i
održavanja te opravdanost za izgradnju.

U istom je mjesecu Ministarstvu regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije na Program
podrške regionalnom razvoju prijavljeno dva
projekta: „Izgradnja mosta ispred PŠ Rezovac
(vodotok „kanal Markovac“) i uređenje okoliša“
ukupne vrijednosti 882.694,38 kuna te
„Modernizacija nerazvrstanih cesta u gradu
Virovitici“ ukupne vrijednosti 834.303,01 kuna. Ova
navedena projekta odobrena su za financiranje od
strane Ministarstva.

Tijekom ožujka na Natječaj za provedbu
podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa
ruralnog razvoja, prijavljeno je sveukupno 63
projekta u ukupnoj vrijednosti od 7.307.731,22 kuna.
Svaki pojedinačni projekt podrazumijeva dodjelu
namjenskih bespovratnih  sredstava u stopostotnom
iznosu za sufinanciranje provođenja prihvatljivih
aktivnosti kao što su kupnja domaćih životinja;
kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i
opreme; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih
višegodišnjih nasada; kupnja višegodišnjeg bilja,
sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili
opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata i
slično. Sve projektne prijave izradili su djelatnici
Razvojne agencije VTA.
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Tijekom istog mjeseca, U sklopu Prvog poziva za
podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A
Programa suradnje Mađarska Hrvatska 2014.-2020.,
odobreni su sljedeći projekti: Grad Virovitica
nositelj je projekta „Cross-border touristic routes of
honey & bees“, koji je prijavljen u suradnji sa
županijom Baranya, Turističkom zajednicom Grada
Virovitice i Razvojnom agencijom VTA. Projekt
ukupne vrijednosti 1.929.257,70 kuna odobren je i
njegova provedba planirana je tijekom sljedećih 20
mjeseci. Glavni cilj projekta usmjeren je na razvoj
pčelarstva i unaprjeđenje turističke ponude. Osim
nabave opreme za pčelare, uredit će se Mali park u
Virovitica na temu meda i pčelarstva. Osnovna škola
Vladimir Nazor Virovitica prijavitelj je projekta
„Erasing Borders with Music“, 1.035.393,22 kune.
Projekt je prijavljen u partnerstvu s Glazbenom
školom Jan Vlašimsky Virovitica i Hrvatskim
vrtićem, osnovnom školom, gimnazijom i učeničkim
domom „Miroslav Krleža“ iz Pečuha.
Implementacija projekta obuhvaća provedbu
aktivnosti odgojno – kulturnih i glazbenih radionica,
tijekom 12 mjeseci. Uz nabavu opreme za škole,
projekt također uključuje građevinske radove u OŠ
Vladimir Nazor te uređivanje i opremanje glazbenog
studija u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky. Osnovna
škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica nositelj je
projekta: „Border Isn’t Restriction for Developing
Skills“, a prijavljen je u partnerstvu s Osnovnom
školom Deak Ferenc iz Barcsa i Javnom ustanovom
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i
ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 988.289,33 kune
te je planirana provedba tijekom 13 mjeseci.
Planiranim aktivnostima omogućit će se djeci i
njihovim profesorima razmjena iskustva i znanja o
biološkoj raznolikosti u projektnom području
naglašavajući bogatstva i brojne prirodne vrijednosti
prekograničnog područja uz rijeku Dravu. Projekt
također uključuje opremanje prostora partnerskih
organizacija te ugradnju dizala. Projekt naziva: „4
Elements 4 Kids from cross border co-operation and
education adjusted for pre-school children“, čiji je
nositelj Dječji vrtić Cvrčak Virovitica prijavljen je u
partnerstvu s ustanovom Hrvatski vrtić, osnovna
škola, gimnazija i učenički dom Miroslav Krleža
Pecs i Razvojnom agencijom VTA. Ukupna
vrijednost projekta iznosi 861.496,50 kuna a
provodit će se tijekom 14 mjeseci. Temeljem ovog
projekta omogućit će se razmjena znanja i iskustva
među odgajateljima, poboljšat će se institucionalna i
prekogranična suradnja kao i učenje novih metoda
rada s djecom. Osim toga, projekt obuhvaća

opremanje i radove u oba vrtića. Odobrene projekte
napisali su djelatnici Razvojne agencije VTA uz
potpunu podršku Gradonačelnika. Sve projekte Grad
Virovitica podupire financijski, u smislu
predfinanciranja i sufinanciranja navedenih.

Početkom travnja na Javni poziv za dodjelu
sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.
godinu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije prijavljeno je Sufinanciranje
provedbe projekta Integrirani razvojni program
Virovitice – „5 do 12 za Dvorac“ u iznosu od
7.500.000,00 kuna. Time bi se umanjio dio koji bi
Grad Virovitica trebao izdvojiti za sufinanciranje
navedenog projekta.

Na natječaj za provedbu operacije 7.4.1.
"Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu" Ministarstva poljoprivrede
iz Programa ruralnog razvoja prijavljen je projekt
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica „Izgradnja i
opremanje dječjeg vrtića – Sveti Đurađ“, ukupne
vrijednosti 4.840.285,86 kuna. Vrtić je predviđen za
dvije skupine djece s ukupno 30 korisnika, a gradio
bi se na parceli Područne škole u Svetom Đurađu.
Projekt je još uvijek u fazi evaluacije.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga
„Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog
učenja“ Ministarstva znanosti i obrazovanja
prijavljena su dva projekta: „Ja čuvam prirodu,
pomozi mi i ti!“, projekt Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica ukupne
vrijednosti 503.495,30 kuna i „Koristim kreativu za
veću pismenost“, projekt Osnovne škole Vladimir
Nazor Virovitica ukupne vrijednosti 641.881,00
kuna.

U travnju je, također, u okviru Programa
usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje
održivog povratka na području posebne državne
skrbi, kroz financijsku potporu jedinicama lokalne
samouprave u 2017. godini Središnjeg državnog
ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje prijavljen i
odobren projekt „Obnova građevine Društveni dom
Jasenaš“, ukupne vrijednosti 583.576,13 kuna.
Gradonačelnik je potpisao Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava u lipnju ove godine, čime će
stanovnicima Jasenaša omogućiti korištenje potpuno
obnovljenog i uređenog mjesnog doma.
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Na otvoreni poziv Ministarstva kulture
„Umjetnost i kultura za mlade“, djelatnici Agencije
prijavili su dva projekta koja su još uvijek u fazi
evaluacije: „Pokretom i notama za umjetnost i
kulturu mladih“, nositelja Gradska glazba Virovitica,
a ukupne vrijednosti 531.506,95 kuna te „Drama
mladih“ nositelja Kazalište Virovitica, ukupne
vrijednosti 808.763,47 kuna.

Središnjem državnom uredu za šport u okviru
Natječaja za sufinanciranje športskih programa
poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017.
godini prijavljeno je pet projekata, od kojih je
odobreno čak četiri: „Otvorena škola nogometa za
djecu do 12 godina“ – Županijski nogometni klub
Virovitica, ukupne vrijednosti 57.429,23 kune,
„Poticanje bavljenja amaterskim športom i
športskom rekreacijom (ljetna škola košarke za
djevojčice) – 2017. godine“ – Ženski košarkaški
klub Virovitica, ukupne vrijednosti 25.260,00 kuna,
„Škola plivanja za osnovnoškolce grada Virovitice“
– Plivački klub Virovitica, ukupne vrijednosti
33.150,60 kuna te „Univerzalna sportska škola –
sportska igraonica 2017.“ – Nogometna akademija
No Limit, ukupne vrijednosti 56.705,81 kuna. Briga
za sport i mlade još se jednom pokazala kao jedan od
važnijih Gradonačelnikovih prioriteta.

U svibnju je Grad Virovitica prijavio projekt
„Rekonstrukcija rekreacijske zone na Virovitičkim
jezerima“ Ministarstvu poljoprivrede u okviru
Programa ruralnog razvoja, Operacija 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu". Ukupna vrijednost
projekta je 7.103.937,50 kuna, a predviđa izveden
novi prostor za sport i rekreaciju za djecu i odrasle
(vrtuljak, tobogan, klackalice, penjalice, ljuljačke i
sl.), prostor za odbojku na pijesku, badminton,
adrenalinski park. Rekonstruirane, izgrađene i
opremljene staze te 2 mosta i 5 molova.
Rekonstrukcija obuhvaća i postavljanje drvenih info
panoa koji sadržavaju oznake vrsta drveća, grmlja i
prizemnog raslinja. Projekt je još uvijek u fazi
evaluacije.

Tijekom cijelog polugodišta Gradonačelnik je
vodio brigu i za civilno društvo te je tako prijavljeno
ukupno 82 projekta za udruge s područja grada
Virovitice i okolice. Od navedenih, već do sada ih je
za financiranje odobreno čak 46.

Zbog mnogobrojnih upita naših poljoprivrednika,
angažman je pojačan i na tom području pa je tijekom

polugodišta prijavljeno čak 65 projekata naših
Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Njihova
evaluacija je još uvijek u tijeku.

Gradonačelnik sustavno radi na osmišljavanju
projektnih ideja, kako za Grad Viroviticu, tako i za
ustanove i civilno društvo, a njihovu realizaciju
ostvaruju u suradnji djelatnici Grada i Razvojne
agencije VTA.

Poduzetničke zone 

U prioritetnim ciljevima razvoja gospodarstva je
program izgradnje poduzetničkih zona, kroz koji se
teži povećanju broja malih i srednjih poduzetnika, a
sve u svrhu povećanja njihove konkurentnosti i
poticanja zapošljavanja. Grad Virovitica ima 6
aktivnih Poduzetničkih zona, od kojih su 4
opremljene potpunom komunalnom infrastru-
kturom, te nude oko 62 ha opremljenog zemljišta
spremnog za buduće ulagače. Osnovane su i
Poduzetnička zona Bilogora, ukupne površine
628.395 m2, koja se nalazi u građevinskom području
i od velikog je značaja za gospodarski razvoj Grada
Virovitice, a do privođenju gospodarskoj namjeni,
koristi se kao poljoprivredno zemljište, sukladno
članku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine broj 39/13.), odnosno daje se u
jednogodišnji zakup poljoprivrednicima. U
proširenju je i najveća Poduzetnička zona u gradu
Virovitici, tzv. Mega zona, koja se sa sadašnjih 65ha
širi na ukupno 350 ha i bit će namijenjena za velike
investitore. 

Poduzetnička zona III najveća je opremljena
poduzetnička zona u gradu Virovitici, zahvaljujući
dugogodišnjoj podršci resornih ministarstva,
vlastitim sredstvima iz Proračuna Grada Virovitice i
sredstvima iz EU fondova. Broj zaposlenih u
Poduzetničkoj zoni III sa 30. lipnjem 2017. godine
iznosi 281 osoba, što je u odnosu na prošlo
promatrano razdoblje više za 23 novozaposlenih.
Kupoprodajnim ugovorima osigurano je 551 novo
radno mjesto, što je u odnosu na prošlo promatrano
razdoblje više za 13 osiguranih radnih mjesta. Porast
broja zaposlenih, kao i osiguranih radnih mjesta je
stalan. 

Broj poduzetnika i stanje njihovih investicija u
zonama prikazani su u sljedećoj tabeli:
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gospodarstva“ te aktualne natječaje za udruge sa
područja LAG-a. U razdoblju od 22. do 24. lipnja
2017. godine, s ciljem jačanja kapaciteta LAG-ova,
22 člana sa područja LAG-a besplatno su sudjelovala
na studijskom putovanju pod nazivom „Priprema za
provedbu LRS LAG-ova te PRR RH 2014.-2020. sa
glavnim naglaskom na provedbu Podmjere 19.2.,
19.3. i 19.4. u okviru Mjere 19 LEADER-CLLD“, u
sklopu čega je bilo uključeno i sudjelovanje na sajmu
„Okusi Hrvatsku“ u Baškoj Vodi. S ciljem promocije
i osiguranja boljeg plasmana proizvoda, u razdoblju
od 24. do 26. veljače 2017. godine, članovi LAG-a
imali su priliku besplatno sudjelovati i na 22.
međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i
poljoprivrede „Viroexpo 2017“ te na Uskrsnom
sajmu u Virovitici i Špišić Bukovici. 

Organiziranje sajamskih manifestacija

Kao član Organizacijskog odbora, uz župana i
predsjednika Županijske gospodarske komore, te
Obrtničke komore VPŽ-a, gradonačelnik je
sudjelovao u organizaciji Međunarodnog sajma
Viroexpo 2017. Sajam je sufinanciran iz Proračuna
Grada Virovitice za 2017. godinu u iznosu od
200.000,00 kn, na način da su sredstva prebačena
tvrtki Viroexpo d.o.o., koja je bila tehnički realizator
sajma.  

U lipnju 2017. godine, gradonačelnik je
sudjelovao u organizaciji i pripremnim radnjama
vezanim za pokroviteljstvo 7. sajma agro proizvoda i
opreme Agroexpo   2017.,  koji objedinjuje 14.
županijsku izložbu voća, povrća i poljoprivrednih
proizvoda, 12. županijsko ocjenjivanje, sajam meda i
pčelinjih proizvoda i 9. međunarodno ocjenjivanje
meda, 7. izložbu ljekovitog bilja i 7. izložbu vina, a
koja će se održati 16. rujna 2017. godine. 

Turizam

Gradonačelnik je po funkciji i predsjednik
Turističke zajednice, te su uz redovno sazivanje i
sudjelovanje u radu Skupštine Turističke zajednice
grada Virovitice, učinjeni svi napori sa ciljem da se
Virovitica učini mjestom gdje će turisti rado dolaziti
i zadržavati se. U prvoj polovici 2017. godine
Turistička zajednica grada Virovitice je sudjelovala
u organizaciji nekoliko već tradicionalnih
manifestacija: „Vincekovo 2017“, „Međunarodni
rukometni turnir Virovitica 2017“, „Virkas – 13.
Virovitički kazališni susreti“, „Virovitički dječji
festival“, „Viroexpo“, „Burza malih vlakova“,
„Međunarodna ulična utrka – Virovitica 1234“,
„Proljetni zvuci Jana Vlašimskog“, „2. Virovitička

Važnost razvoja i izgradnje poduzetničkih zona
za Grad Viroviticu očituje se i u stalnoj potpori Vlade
RH, kroz nadležna ministarstva. Radi promicanja
Poduzetničkih zona Grada Virovitice, gradonačelnik
redovno kontaktira s predsjednicima uprava banaka
u Republici Hrvatskoj, sa HGK-om, HOK-om,
HAMAG-om i HABOR-om, te na brojnim
Veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj, očekujući
da prenesu što većem broju potencijalnih investitora,
pozitivan stav i mogućnosti ulaganja u Viroviticu.

Ruralni razvoj

Gradonačelnik Grada Virovitice, kao član
Upravnog odbora i Skupštine LAG-a „Virovitički
prsten“, s ciljem ruralnog razvoja, svim
zainteresiranim dionicima sa područja grada
Virovitice u prvom polugodištu 2017. godine
nastavio je osiguravati besplatno sudjelovanje u
svim aktivnostima organiziranim od strane LAG-a.
Dana 17. veljače 2017. godine LAG „Virovitički
prsten“ potpisao je ugovor sa Agencijom za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
temeljem kojeg mu je odobrena javna potpora u
najvišem iznosu od 9.293.805,99 HRK za provedbu
Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD
strategije“ (provedba LRS), Podmjere 19.3.
„Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i
Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.
Temeljem toga, za područje grada Virovitice te
ostalo područje obuhvaćeno LAG-om, sredstva su
odobrena za financiranje projekata za tip operacije
4.1.1., 4.2.1., 6.3.1., 6.4.1., 7.4.1. te 8.5.2. iz
Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-
2020. Zaključno sa 30. lipnja 2017. godine, LAG-u
„Virovitički prsten“, isplaćeno je ukupno 699.984,52
HRK (za IPARD Mjeru 202 „Priprema i provedba
lokalnih strategija ruralnog razvoja“), 312.423,90
HRK (za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“) te
57.782,27 HRK (za prvo tromjesečje Podmjere 19.4.
„Tekući troškovi i animacija“). 

S ciljem pripreme dionika sa područja LAG-a za
prijavu na natječaje iz Programa ruralnog razvoja
RH za razdoblje 2014.-2020. te natječaje LAG-a,
LAG „Virovitički prsten“ organizirao je tri besplatna
predavanja (u Virovitici, Gornjem Bazju te
Suhopolju) na kojima je predstavljena Mjera 4
„Ulaganja u fizičku imovinu“ te ostale mjere iz
Programa ruralnog razvoja, dok su u uredu LAG-a
svakodnevno održavana individualna savjetovanja
sa predstavnicima gospodarskog i civilnog sektora.
Pored navedenog, u suradnji s prijaviteljima,
izrađene su i projektne aplikacije za Podmjeru 6.3.
„Potpora razvoju malih  poljoprivrednih
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biciklijada i proslava 1. svibnja“, „12. Moto susreti“,
„Prijateljska utakmica Hrvatska – Srbija povodom
60 godina Svjetskog prvenstva u Virovitici“ te „14.
Virovitičko kazališno ljeto“.

Ugostiteljstvo

Temeljem Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“ br. 85/15, 121/16.) i Odluke o
radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/15,
10/16.) na pojedinačni zahtjev ugostitelja za
ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“, gradonačelnik je rješenjem odredio
drugačije radno vrijeme od vremena utvrđenog
Odlukom, i to za 6 ugostiteljskih objekata. Također
na temelju navedene Odluke, za vrijeme održavanja
turističkih manifestacija, kulturnih, sportskih,
vjerskih, zabavnih i sličnih programa, proslava
povodom božićnih i novogodišnjih blagdana,
gradonačelnik može svojom odlukom propisati
drugačije radno vrijeme, kao i mogućnost izvođenja
žive glazbe, za ugostiteljske objekte iz skupine
„Restorani“ i „Barovi“, što je i učinio i to u vrijeme
održavanja sajma Viroexpo 2017, produžujući radno
vrijeme navedenim ugostiteljskim objektima za sat
vremena, uz dozvolu izvođenja žive glazbe. 

Poljoprivredno zemljište  

Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Grada
Virovitice, obavlja stručne, administrativne i
tehničke poslove potrebne za provođenje postupka
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.
Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem
sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“, broj:39/13. i 48/15.)
provodi Agencija za poljoprivredno zemljište.
Također, Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj
Grada Virovitice, obavlja sve stručne poslove kako
bi se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada
Virovitice, davalo u zakup zainteresiranim
zakupnicama.

U dijelu poljoprivrede, redovito se prati stanje
naplate kao i stanje  ispunjavanja ugovornih obveza
koje zakupnici poljoprivrednog zemljišta imaju
prema Gradu Virovitici.

Vezano uz raspolaganje državnim
poljoprivrednim zemljištem, sukladno odredbi čl.48.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj: 39/13. i 48/15.), do donošenja novog
Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Agencija za
poljoprivredno zemljište, i dalje provodi postupke

raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.
U prvoj polovici 2017. godine, Upravnom odjelu

za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice, nisu
podnošeni novi zahtjevi za prikupljanjem
dokumentacije i prosljeđivanjem iste Agenciji za
poljoprivredno zemljište, radi sklapanja Ugovora o
privremenom korištenju državnog poljoprivrednog
zemljišta. 

Tijekom prve polovice 2017. godine, Upravnom
odjelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice,
Agencija za poljoprivredno zemljište dostavila je
šest zaključenih i ovjerenih Ugovora o privremenom
korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta.
Površina državnog poljoprivrednog zemljišta za koje
je Agencija zaključila Ugovore o privremenom
korištenju iznosi površinu od 38,8688ha.

S obzirom da Agencija za poljoprivredno
zemljište do donošenja novog Zakona o
poljoprivrednom zemljištu neće raspisivati nove
javne natječaje za dodjelu slobodnog državnog
poljoprivrednog zemljišta, temeljem prikupljene
dokumentacije sa zainteresiranim zakupnicima
zaključuje Ugovore o privremenom korištenju na rok
do pet godina.

Sukladno obavijesti nadležne Agencije za
poljoprivredno zemljište, vezano uz odredbe Zakona
o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“,
broj: 39/13. i 48/15.), Upravni odjel za gospodarstvo
i razvoj Grada Virovitice i dalje poduzima sve
procesne radnje vezane za naplatu zakupnine svih
dosadašnjih zakupnika državnog poljoprivrednog
zemljišta. 

Zahvaljujući redovitom praćenju naplate zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Grada
Virovitice, tijekom prve polovice 2017. godine,
redovito su poduzimane sve procesne radnje protiv
onih zakupnika koji ne izvršavaju svoje ugovorene
obveze utvrđene Ugovorom o zakupu.

Poslovni prostori

Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj:
2/14. i 10/14.) Upravni odjel za gospodarstvo i
razvoj Grada Virovitice obavlja sve stručne,
administrativne i tehničke poslove prilikom
provođenja postupka davanja u zakup poslovnih
prostora koji se nalaze u vlasništvu Grada Virovitice,
te redovito prati izvršenje svih ugovornih obveza,
koje nastanu zaključenjem ugovora, a koje potpisuje
gradonačelnik.  

S obzirom na navedeno, ovim Izvješćem
utvrđujemo da je u prvoj polovici 2017. godine, radi
isteka ranije zaključenih Ugovora o zakupu
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poslovnih prostora gradonačelnik je zainteresiranim
zakupnicima  produžio 32 Ugovora za zakupu
poslovnog prostora. 

Kako određeni zakupnici nisu redovito
podmirivali sve svoje ugovorom preuzete obveze, s
jednim zakupnikom prijevremeno je  raskinut
Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Tijekom razmatranog razdoblja provedeni su
propisani postupci i sa dva zakupnika zaključeni su
novi Ugovori o zakupu poslovnog prostora.

U prvoj polovici 2017. godine, nastavljeno je se
iznajmljivanjem mjesnih domova, temeljem Odluke
o načinu korištenja prostorija i inventara u
domovima mjesnih odbora, svim zainteresiranim
udrugama kao i ostalim zakupnicima.

Zaštita i spašavanje

Gradonačelnik je temeljem članka 24. stavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj: 82/15.) i članka 6. Stavka 1. Pravilnika o
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“,
broj:37/16.),  imenovao kao zamjenu, dva nova člana
Stožera civilne zaštite. Prva  zamjena je na prijedlog
Hrvatske gorske službe spašavanja iz Virovitice,
zbog promjene dužnosti člana,  a druga zamjena
odnosi se na načelnika Stožera. S obzirom da je
načelnik stožera po funkciji zamjenik
gradonačelnika, nakon lokalnih izbora i stupanjem
na dužnost, zamjenik gradonačelnika imenovan je i
načelnikom Stožera. 

Gradonačelnik je u skladu sa Zakonom o sustavu
civilne zaštite i Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite, donio Odluku o izmjeni Odluke o
imenovanju povjerenika civilne zaštite grada
Virovitice i njihovih zamjenika, kojom je imenovao
zamjenika povjerenika iz Mjesnog odbora
Čemernica zbog nespojivosti dužnosti dosadašnjeg
zamjenika. 

U prvoj polovini 2017. godine gradonačelnik je
aktivno sudjelovao u pripremama  provođenja vježbe
pod radnim nazivom „Akcident na Gradskom
bazenu, Virovitica 2017“. Pomoć u provođenju
vježbe izvršila je ovlaštena tvrtka IN Konzlting, a
vježba je održana 4.5.2017. godine i uključila je
operativne snage grada Virovitice, kao i pravne
osobe uključenih u sustav civilne zaštite grada
Virovitice. U vježbi su, osim gradonačelnika,
sudjelovali: Stožer Civilne zaštite, JVP Virovitica,
Virkom d.o.o., Flora VTC d.o.o., PU DUZS,
Informativni centar Virovitica d.o.o., PP Virovitica,

dio tima CZ opće namjene,  Upravni odjel za
komunalne poslove, prostorno uređenje i
graditeljstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti,
protokol Grada Virovitice, te Upravni odjel za
gospodarstvo i razvoj u čijem sastavu je i civila
zaštita Grada Virovitice. Svrha vježbe je provjera
spremnosti operativnih snaga Grada Virovitice,
Stožera civilne zaštite i pravnih osoba iz sustava
civilne zaštite u postupanjima  u slučaju velikih
nesreća i katastrofa. 

Na temelju prijedloga Gradonačelnika, Gradsko
vijeće je donijelo Odluku o određivanju  pravnih
osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu
Virovitici ("Službeni vjesnik Grada Virovitice", br.
9/16.) kojom su utvrđene pravne osobe od interesa za
civilnu zaštitu u Gradu Virovitici na čije će se snage i
resurse oslanjati u slučaju velikih nesreća i
katastrofa. S obzirom da zakonska regulativa nalaže
pravnim osobama izradu Operativnih planova, tj.
izradu dokumentacije, koju takve pravne osobe
moraju izraditi samo za tu namjenu, gradonačelnik je
svojom odlukom utvrdio da će Grad Virovitica iz
svog proračuna, financirati izradu te dokumentacije
za sve pravne osobe, kako bi se pomoglo pravnim
osobama od interesa za civilnu zaštitu, ne stvarajući
im nove troškove koje Zakon propisuje. Iz tog
razloga, gradonačelnik je donio Odluku o
financiranju izrade Operativnih planova zaštite i
spašavanja pravnih osoba od interesa za civilnu
zaštitu Grada Virovitice. 

Vezano za zaštitu od požara, kao i svake godine,
Gradonačelnik je donio Plan operativne provedbe
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za grad Viroviticu u
2017. godini, temeljem Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“, broj: 92/10.), te Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.
godini („Narodne novine“, broj: 46/16.).

Planiranje i  izvršavanje proračuna

Služba za financije izradila je i dostavila
Gradonačelniku nacrt Godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2016.
godinu. Isti je razmotren na Kolegiju
gradonačelnika, a Gradonačelnik je utvrdio prijedlog
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada
Virovitice za 2016. godinu i dana 28. travnja 2017.
godine uputio Gradskom vijeću Grada Virovitice na
razmatranje i donošenje.

Nakon što je Služba za financije izradila nacrt
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za
2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,
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Kolegij gradonačelnika je razmotrio nacrt akta, a
Gradonačelnik je utvrdio prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i
2019. godinu  i dana  20. lipnja 2017. godine uputio
Gradskom vijeću Grada Virovitice na razmatranje i
donošenje. Ovim izmjenama i dopunama Proračun
za 2017. godinu predložen je u iznosu od
124.037.000,00 kuna, dok se projekcije za 2018.
godinu u iznosu od  119.016.000,00 kuna i za 2019.
godinu u iznosu od 87.445.000,00 kuna ne mijenjaju.

Na sjednicama Kolegija gradonačelnika redovito
su razmatrane Informacije Službe za financije o
utrošku pričuve Proračuna grada Virovitice koje
sadrže mjesečne obavijesti o planiranim, utrošenim
te neutrošenim sredstvima proračunske pričuve.

Upravljanje i raspolaganje nekretninama,
pokretnima i ostalom imovinom

Nadležnost Gradonačelnika vezana za stjecanje i
otuđenje pokretnina i  nekretnina  te raspolaganju
ostalom imovinom u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima,
utvrđena je člankom 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i  člankom 39.
Statuta Grada Virovitice-pročišćeni tekst ("Službeni
vjesnik Grada Virovitice" broj 7/14.) kojim je
utvrđeno da Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina 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 pokretnina i nekretnina.

Iznos ostvarenih prihoda bez primitaka u 2016.
godini  je bio 70.292.835,21kuna, a 0,5% od tog
iznosa je 351.464,18 kuna. Slijedom navedenog u
2017. godini Gradonačelnik samostalno odlučuje o
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 351.464,18 kuna.

Ako je ukupna vrijednost pokretnine, nekretnine i
ostale imovine prelazila navedeni iznos, odluku o
stjecanju, otuđenju i raspolaganju sukladno članku
39. Statuta Grada Virovitice donosilo je Gradsko
vijeće Grada Virovitice.

Odredbe članka 15. i 16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
("Narodne novine", broj 124/14. i 115/15.) reguliraju
područje popisa imovine i obveza na kraju godine.
Međutim, ponekad se javlja  potreba za popisom
imovine  tijekom godine (izvanredni popis) i to u
slučajevima kada se mijenja osoba odgovorna za

raspolaganje pojedinom imovinom, te kada se
imovina tijekom godine treba rashodovati i isknjižiti
iz poslovne evidencije jer se više ne može koristiti.

Gradonačelnik je 10. studenog 2016. godine
donio  Odluku o provođenju popisa i osnivanju
povjerenstva za popis. Redoviti popis mora se
sastaviti na kraju svake poslovne godine sa stanjem
na datum bilance, odnosno na dan 31. prosinca.
Redoviti popis se obavljao u razdoblju od 28.
studenog do 31. prosinca 2016. godine, a  prema
planu rada Povjerenstva za popis na lokacijama
mjesnih odbora i Povjerenstva za popis na
lokacijama gradske uprave. Dana 7. veljače 2017.
godine  donijeta je Odluka o prihvaćanju Izvješća
Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada
Virovitice na lokacijama gradske uprave i Odluka o
prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i
obveza na lokacijama mjesnih odbora .

Gradska blagajna  

Počevši s radom od 1. ožujka 2012. godine,
gradska blagajna je poslovala u iznajmljenom
prostoru na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 7. Od 2.
svibnja 2014. godine poslovanje se odvija  na
lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 21 u poslovnom
prostoru u vlasništvu Grada Virovitice. Radno
vrijeme gradske blagajne je ponedjeljak, utorak,
četvrtak i petak od 7 do14 sati, te srijedom od 11 do
18 sati. 

Uplatama na gradskoj blagajni omogućeno je
stanovništvu da bez plaćanja naknada platnog
prometa, izmiruje svoje obveza prema Gradu
Virovitici, proračunskim korisnicima Grada, te
trgovačkim društvima kojima je Grad Virovitica
osnivač: Flori Vtc d.o.o., Plinu Vtc d.o.o., Virkomu
d.o.o. i Poslovnom parku Virovitica d.o.o. 

U promatranom periodu obrađeno je ukupno
125.638 uplata građana  u ukupnom iznosu od
15.792.510,33 kuna. Od tog iznosa 3.089.380,44
kuna odnose se na izmirenje obveza građana prema
Gradu Virovitici i proračunskim korisnicima Grada
izvršenih putem 32.429 uplatnica.

Poboljšanje likvidnosti 

Sukladno Odluci o visini  dopuštenog
prekoračenja po objedinjenom obračunskom
vođenju poslovnog računa kod Zagrebačke banke
d.d. Zagreb, kojom je  utvrđeno dopušteno
prekoračenje po vodećem poslovnom računu  Grada
Virovitice, sredstva se povlače prema potrebi kako bi
se održala likvidnost i solventnost sudionika
objedinjenog vođenja računa i svih ostalih subjekata
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koji su u poslovnom odnosu sa sudionicima. 
Članovi – sudionici objedinjenog obračunskog

vođenja računa su Grad Virovitica i pravne osobe u
vlasništvu Grada Virovitice i to:

1. Flora Vtc d.o.o.,
2. Virkom d.o.o.,
3. Poslovni centar Virovitica d.o.o. u likvidaciji,
4. Poslovni park Virovitica d.o.o.,
5. Plin Vtc d.o.o.,
6. Informativni centar Virovitica d.o.o.
Tijekom izvještajnog razdoblja  Grad Virovitica

nije  koristio mogućnost dopuštenog prekoračenja po
poslovnom računu. Na dan 30. lipnja 2017. godine
stanje poslovnog računa je pozitivno i  iznosi
11.708.785,37  kuna.  

Fiskalna odgovornost,  financijsko upravlja-
nje i kontrole  

Na temelju  Zakona o fiskalnoj odgovornosti
("Narodne novine" broj 139/10 i 19/14) i  Uredbe o
sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti
i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne
novine" broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15)
Gradonačelnik je  Izjavu o fiskalnoj odgovornosti
pravovremeno dostavio Ministarstvu financija. 

Sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i
izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju
sredstvima proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“,
broj 70/12.), poštujući propisane rokove, u
Ministarstvo financija dostavljeno je Izvješće o
nepravilnostima kojim je utvrđeno da nepravilnosti
koje su utvrđene u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za
2015. godinu ne utječu na zakonitost postupanja kao
niti na sumnju za počinjenje kaznenog dijela ili na
bilo koje obilježje prekršaja. Radi se o ne donošenju
akata od strane Vlade Republike Hrvatske. 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Predškolski odgoj 

Redovito i pravovremeno dotiranje sredstva za
nefinancijsku imovinu, tekuće i

investicijsko održavanje i ulaganje obveza je
Gradonačelnika kao i poštivanje važećih mjerila u
financiranju  ekonomske cijene boravka djeteta u
cjelodnevnom programu u odnosu 70% iz proračuna
Grada Virovitice i 30% Vrtić. Sukladno Zakonu o
predškolskom odgoju i obrazovanju i Statutu
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica donesena je Odluka
o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu

djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, te se o upisu
djece u Vrtić izdaju rješenja. 

U Vrtiću je zaposleno 76 djelatnika, a pohađa ga
450 djece. Treba istaknuti da se s djelatnicima Vrtića
redovito zaključuje Kolektivni ugovor kojim se na
obostrano zadovoljavajući način rješavaju njihova
prava.

Osnovno školstvo 

Radi obveznog reguliranja financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva,
Gradsko vijeće Grada Virovitice, sukladno
podzakonskim aktima donosi Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva kao i sljedeće planove:
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja u osnovnim školama te
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u osnovnom školstvu za  tekuću godinu. 

Temeljem istih akata, kvalitativno se rješava
održavanje objekata osnovnih škola kao i njihovih
područnih škola koje djeluju na području grada
Virovitice. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je za
potrebe kapitalnih investicija u osnovnom školstvu
Gradu Virovitici odobrilo sredstva te je na prijedlog
ravnatelja osnovnih školai Upravnog odjela za
društvene djelatnosti Gradonačelnik Grada
Virovitice dana 30. ožujka 2017. donio Odluku o
kriterijima i Planove rashoda. 

Planom rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za
2017. godinu predviđena su ulaganja kako slijedi:
- OŠ Ivane Brlić Mažuranić- radovi na izmjeni

rasvjete u školskoj sportskoj dvorani u iznosu od
300.000,00 kuna,

- ugradnja centralnog grijanja u PŠ Rezovačke
Krčevine u iznosu od 1000.00,00 kuna,

- OŠ Vladimir Nazor- izgradnja igrališta u PŠ
Korija u iznosu od 280.000,00 kuna,

- opremanje restorana školske kuhinje u matičnoj
školi 70.867,00 kuna.
Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge

tekućeg investicijskog održavanja u osnovnim
školama u 2017. predviđena su ulaganja kako slijedi:
- OŠ Ivane Brlić Mažuranić- uređenje sanitarnog

čvora u PŠ Rezovačke Krčevine u iznosu od
48.437,00 kuna.

- Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica- uređenje senzorne sobe za učenike s
autizmom u iznosu od 40.000,00 kuna.
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-   OŠ Vladimir Nazor- sanacija sanitarija,
ventilacije i grijanja u iznosu od 120.000,00 kuna.
Navedeni radovi tekućeg i investicijskog

održavanja na školama trebaju biti obavljeni do
početka nove školske godine.

Srednje školstvo

Premda Grad nema direktnog utjecaja na
organizaciju i rad srednjih škola, u mnogim
aktivnostima Grad je dao doprinos razvoju srednjih
škola na svom području. 

Visoko školstvo

U prvom polugodištu 2017. godine Grad
Virovitica, sukladno sklopljenim ugovorima,
nastavio je sufinancirati rad Visoke škole za
menadžment u turizmu i informatici.

Grad Virovitica trenutno stipendira ukupno 32
studenata.

Ustanove kulture 

Na području grada Virovitice djeluju tri ustanove
kulture; Kazalište Virovitica, Gradski muzej
Virovitica i Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica,
koje podnose svoja samostalna izvješća. Sve tri
ustanove uz značajnu podršku osnivača razvijaju
tijekom godine bogate aktivnosti na provođenju
svojih programa te su nositelji sveukupnog
kulturnog života u gradu. U razdoblju od 1. siječnja
do 30. lipnja 2017. godine, održane su sada već
tradicionalne manifestacije VIRKAS- Virovitički
kazališni susreti, Noć muzeja, Noć knjige, razne
izložbe i slično. 

Važno je napomenuti da su sve tri ustanove
aktivno sudjelovale u kreiranju i održavanju
kulturnog života Grada Virovitice.

Udruge građana 

Na području Grada Virovitice ukupno je
registrirano preko 340 raznovrsnih udruga građana i
organizacija udruga. 

Udruge, za čije je djelovanje Grad Virovitica
nastavio i tijekom prvog polugodišta 2017. godine
osiguravati proračunska financijska sredstva
podijeljene su 6 skupina i to: udruge kulture,
humanitarne udruge, udruge proistekle iz
Domovinskog rata, udruge umirovljenika, udruge
djece i mladih i ostale udruge. U proračunu grada za
sufinanciranje rada udruga izdvojeno je 630.000,00
kuna što je dodijeljeno putem Javnog natječaja za

sufinanciranje projekata udruga od značaja za Grad
Viroviticu. Sredstva za 2017. godinu, Gradonačelnik
je dodijelio Rješenjem o odobravanju financijske
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2017.
udrugama čiji su projekti od interesa za Grad
Viroviticu. Sa udrugama koje su temeljem natječaja
ostvarile pravo na sredstva potpisan je Ugovor,
sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. 

Osim navedenoga, Gradonačelnik je razmatrao
izvanredne pojedinačne zamolbe i zahtjeve, zatim
organiziranje različitih manifestacija tuzemnog i
inozemnog karaktera, zatražena sponzorstava i
pokroviteljstva, kao i humanitarna pokroviteljstva
od značaja za socijalno-društveni život, te ih
prihvaćao u cilju obogaćivanja i poticanja kulturno-
društvenih zbivanja i obilježavanja povijesno-
kulturne tradicije. 

Sport

Na području Grada Virovitice djeluje Sportska
zajednica Grada Virovitice u koju je uključena 41
udruga odnosno klub za koju je u Proračunu
osigurano 1.450.000,00 kuna.

U proračunu je također izdvojeno 120.000,00
kuna za sufinanciranje sportskih manifestacija, te
70.000,00 kuna za sufinanciranje programa
Hrvatskog olimpijskog odbora.

Grad Virovitica zadnjih godina je znatno povećao
sredstva za rad udruga, a posebno udrugama s
vrhunskim sportašima, te udrugama koje kvalitetno
rade s mlađim uzrastima, kako bi se očuvala
postojeća, ali i poboljšala vrhunska Sportska
kvaliteta koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu
Grada Virovitice.

Socijalna skrb  

Aktivnosti vezane za socijalnu skrb, izdvajanje
sredstava, donošenje odluka kao i njihovo
predlaganje Gradskom vijeću iznesena je u
Informaciji o socijalnoj skrbi. 

Tijekom prvog polugodišta 2017. godine Grad je
prema zahtjevima osoba slabijeg materijalnog
statusa odobrio pomoć u obliku naknade za troškove
stanovanja, jednokratne naknade, jednokratne
naknade za opremu novorođenčeta, prehrane u
Pučkoj kuhinji te pomoći za podmirenje pogrebnih
troškova. 

Grad Virovitica sukladno Zakonu o Hrvatskom
crvenom križu za redovnu djelatnost Gradskog
društva crvenog križa Virovitica izdvaja 0,5% i za
rad Službe traženja 0,2% poreznih prihoda. 

Temeljem Odluke Gradonačelnika u prvom
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polugodištu 2017. godine, dodijeljeni su poklon
bonovi povodom uskrsnih blagdana za 40 obitelji ili
samaca slabijeg socijalnog statusa.

Suradnja s drugim gradovima 

Suradnja sa drugim gradovima tijekom godine
odvija se razmjenom posjeta, najčešće za dan grad i
prigodnih manifestacija koje gradovi održavaju.
Grad ima zaključene sporazume o prijateljstvu sa
njemačkim gradom Trauenreutu, mađarskim gradom
Barcsom, češkim gradom Vyškovim i bosansko-
hercegovačkim gradom Jajcem te hrvatskim
gradovima Porečom i Pakracem.

Osim toga Grad je dugogodišnji član Udruge
gradova, gdje sudjeluje u radu Skupštine udruge i
član je Predsjedništva Udruge gradova i tako
ostvaruje suradnju sa većinom gradova u RH.

Međunarodna suradnja   

Međunarodna suradnja odvijala se sa
prijateljskim gradovima Traunreutom, Barcsom,
Viškovim i Jajcem. Kvaliteta suradnje očituje se
kako na gospodarskoj tako i na društvenoj razini.
Kao Grad prijatelj Grad Virovitica je uvijek pozvan i
sudjeluje na gospodarskim sajmovima gradova
prijatelja, te se tako upoznaju investitori ne samo iz
njihovog okruženja već i njihovih gradova prijatelja.

Organiziranje manifestacija

U ovom periodu najznačajnija manifestacija
svakako je 22. Međunarodni sajam gospodarstva,
obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2017. Već
tradicionalno organizirano je prvosvibanjsko
druženje na kojoj su sudjelovali mnogobrojni
Virovitičani i njihovi gosti. 

Jedna od najznačajnijih manifestacija su 13.
Virovitički kazališni susreti „VIRKAS“ u kojem su
osim virovitičkog kazališta, sudjelovala i kazališta iz
Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije sa
predstavama odigranim ne samo u Virovitici, već i
Orahovici, Slatini, Voćinu, Suhopolju Pitomači i
drugim mjestima županije. Ovogodišnji Virkas
vidjelo je oko 10.000 gledatelja na 35 predstava i 3
popratna koncerta.

U organizaciji Kazališta Virovitica i Turističke
zajednice Grada Virovitice početkom lipnja
otvoreno je 14. Virovitičko kazališno ljeto.
Odigrano je 10 predstava, od čega većina u Kazalištu
Virovitica,  zbog lošeg vremena.

Od važnijih manifestacija u ovom periodu, treba
spomenuti održanu  13. Međunarodnu utrku

„Virovitica 1234 - Doživjeti stotu“ na kojoj je
sudjelovalo oko 900 trkača.

U organizaciju ovih manifestacija uključen je
uvijek velik broj ljudi, a najviše ravnatelji ustanova
kulture, Turističke zajednice, Športske zajednice
grada, udruge grada te Ureda gradonačelnika i
Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 

Donošenje akata i javnost rada

Iako odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ne obvezuje, Statutom
Grada Virovitice je propisano da Gradonačelnik po
potrebi saziva sjednice Kolegija, u svrhu osiguranja
transparentnosti rada i javnosti rada odnosno
praćenja rada i aktivnosti Gradonačelnika. Na
sjednicama Kolegija, u izvještajnom periodu od
siječnja do lipnja 2017. godine obavezno su
prisustvovali novinari, a odluke i drugi doneseni akti
objavljivani su u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“ te na web stranicama Grada Virovitice.

Gradonačelnik je održao ukupno 14 sjednica
Kolegija, koje su sazivane po potrebi, a odrađeno je
ukupno 191 točka dnevnog reda na kojima su
razmatrani akti koje donosi  Gradonačelnik, odnosno
razmatrani su akti Gradonačelnika koje kao
prijedloge dostavlja Gradskom vijeću na donošenje.
Na sjednicama su zauzimani stavovi, davana
mišljenja vezana za nacrte akata, predlagane su
izmjene ili dopune akata, a razmatrani su postupci
Grada kao jedinice lokalne samouprave i njezinih
tijela vezani za ekonomičnije i racionalnije te
učinkovitije postupanje, u svrhu kvalitetnijeg
zadovoljavanja potreba građana Grada i u cilju
gospodarskog i kulturnog razvoja Grada. 

Kao predlagač, odnosno kao izvršno tijelo koje
razmatra materijale i uz mišljenje dostavlja
Gradskom vijeću, Gradonačelnik je uputio ukupno
79 akata koji su razmatrani i doneseni na ukupno 4
sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice, a koji su
utjecali na pravilno, zakonito, uredno i
pravovremeno funkcioniranje Grada Virovitice te na
ostvarivanje prava i obveza građana, a u svrhu
omogućavanja što kvalitetnijeg načina života.

Gradsko vijeće Grada Virovitice, predstavničko
je tijelo građana i tijelo Grada Virovitice koje u
okviru svog djelokruga donosi akte i obavlja druge
poslove u skladu sa zakonima, Statutom Grada,
Poslovnikom i svojim Programom rada. Sukladno
odredbama zakona i svojim odlukama Gradsko
vijeće je u razdoblju od siječnja do lipnja 2017.
godine donijelo 26 odluka, 40 zaključka, 7 programa
i 17 druga akata. Radna tijela Gradskog vijeća
održala su 15 sjednica. 
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Javnost rada Gradskog vijeća u proteklom
periodu bila je izražena kroz prisustvovanje
sjednicama građana koji su bili zainteresirani za
određene teme i novinara koji su izvještavali sa
svake sjednice, a sve donesene odluke bile su
objavljene u „Službenom vjesniku grada Virovitice“
s tim da se materijali za sve točke dnevnog reda
pojedine sjednice objavljuju i na web stranicama
Grada. 

S obzirom na potrebu propisivanja određenih
pravila postupanja u cilju povećanja transparentnosti
Predsjednica Gradskog vijeća je donijela Pravila o
prisustvovanju građana sjednicama Gradskog vijeća
kako bi svaki građanin znao unaprijed koje radnje
prethodno treba izvršiti da bi prisustvovao sjednici. 

S obzirom na potrebe propisivanja određenih
postupaka donesena je i Odluka o načinu izdavanju
„Službenog vjesnika Grada Virovitice“, kao
službenog glasila Grada. 

Kako je rad Gradonačelnika i gradske uprave
javan, obavijesti o donesenim aktima, izvršenim
postupcima i budućim aktivnostima davani su putem
konferencija, intervjua, službenih stranica Grada,
objavom akata u „Službenom vjesniku grada
Virovitice“ i putem oglasne ploče Grada i mjesnih
odbora.

Efikasnost i otvorenost gradske uprave našeg
Grada očituje se i u komunikaciji Gradonačelnika da
li putem različitih dopisa, zahtjeva, upita ili
neposrednim primanjem građana. Građani se
Gradonačelniku obraćaju najčešće s problemima
vezanim uz socijalnu politiku, komunalne probleme
u neposrednoj životnoj sredini, te imovinsko-pravne
poslove. 

Urudžbeni zapisnik i arhiva

U izvještajnom razdoblju  u Gradu Virovitici
zaprimljeni su i rješavani podnesci (zahtjevi,
zamolbe, projekti, obavijesti, informacije, pritužbe i
dr.) fizičkih i pravnih osoba po kojima su
Gradonačelnik i upravna tijela i službe upravnim i
neupravnim aktima rješavali o njihovim pravima i
obvezama iz samoupravne nadležnosti Grada
Virovitice kao jedinice lokalne samouprave, te
prenesenim poslovima državne uprave-poslovi
utvrđeni Zakonom o prostornom planiranju i gradnji,
a u skladu s pozitivnim zakonskim i podzakonskim
propisima odnosno općim aktima Grada Virovitice
kojima se uređuju pojedina pravna područja iz
njegovog samoupravnog djelovanja.

Urudžbeni zapisnik vodi se sukladno Uredbi o
uredskom poslovanju i Planu klasifikacijskih oznaka
stvaralaca i primalaca akata Grada Virovitice. Za
razdoblje od mjeseca siječnja do lipnja  2017. godine
zaprimljeno je ukupno 3.513 novih predmeta i to

1.440 neupravnih predmeta, te 2.073 upravnih
predmeta.

Nakon stvaranja preduvjeta za uvođenje E-
uprave, novim programom i nabavom novog servera
i druge potrebite opreme uspostavljena je „digitalna
pisarnica“ čime je omogućen brži protok i lakši
pristup dokumenata unutar upravnih tijela, a
trenutno je u izradi i uspostavi e-račun dostava
računa e-poštom.

Grad Virovitica, odnosno Gradonačelnik i
upravna tijela Grada kao izvršna tijela učinkovito i u
zadanim rokovima obavljaju svoje poslove i zadatke
koji proizlaze iz zakona, podzakonskih akata, akata
Gradskog vijeća i Gradonačelnika rješavajući u
zadanim rokovima ne samo obveze iz navedenih
propisa, već i zahtjeve, zamolbe, a tako i pritužbe
građana. 

ZAKLJUČAK

Osnovne smjernice moga rada i nadalje će biti
održavanje financijske i gospodarske stabilnosti, te
na načelu uspješnog upravljanja, stvaranja
pretpostavki za razvoj gospodarstva i investicija u
gospodarstvu.

Izrada projekata i apliciranja za dobivanje
sredstava Europske unije kao i sudjelovanje na
natječajima ministarstava, bilo je pokretač većine
mojih aktivnosti i angažmana što je rezultiralo
povlačenju financijskih sredstava kojima su izvršene
rekonstrukcije te  izgradnja objekata odnosno
omogućio se rada institucija i zapošljavanje
nezaposlenih osoba.

Svojim radom izravno ću poticati i davati
efikasniju potporu poduzetnicima i gradskoj upravi
te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu
Grada Virovitice u razvojnim projektima kao i
programima koji će nam omogućiti veći standard
društvenog života u gradu ali i stvaranje što
otvorenije i efikasnije gradske uprave. 

I nadalje će mi prioriteti biti na stvaranju
preduvjeta za razvoj gospodarstva, privlačenje
investitora odnosno omogućavanje ubrzane
izgradnje gospodarskih objekata, smanjenju
nezaposlenosti, briga za socijalno najosjetljivije
skupine građana, očuvanje standarda u društvenim
djelatnostima kao i  poboljšanje kvalitete javnih
usluga,  

Klasa: 022-01/17-01/04                                                                                    
Ur.broj: 2189/01-07/1-17- 1                                                      
Virovitica, 06. rujna 2017. godine.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Članak 7.

Analitički prikaz Računa zaduživanja (Prilog 1),
Izvještaj o  zaduživanju (Prilog 2),   Izvještaj o
korištenju  proračunske  zalihe  (Prilog 3),
Obrazloženje  ostvarenja  prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka (Prilog 4)  čine  sastavni  dio ovog
Polugodišnjeg izvještaja.  

U  izvještajnom  razdoblju Grad Virovitica nije
davao jamstva, niti je imao izdataka po jamstvima.

Članak 8.

Ovaj  Polugodišnji izvještaj  o izvršenju
proračuna objavit će se na  internetskim stranicama
Grada Virovitice, a opći i posebni dio Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u
"Službenom vjesniku Grada Virovitice".

KLASA: 400-04/17-01/08
URBROJ:2189/01-02/01-17-2
U Virovitici, 27. rujna  2017.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

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

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 
ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
GRADSKO VIJEĆE GRADA 
VIROVITICE
MANDATNO POVJERENSTVO

KLASA: 021-03/17-01/21
UR.BROJ: 2189/01-07/3-17-2
Virovitica, 27. rujna 2017.

I Z V J E Š Ć E 
O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA I

ZAMJENIKA ČLANOVA
GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA

VIROVITICE

I

Na izboru za članove i zamjenike članova
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice održanih
dana 27. rujna 2017. g., od ukupno 21 člana

Gradskog vijeća Grada Virovitice, glasovalo je  19
članova Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Nevažećih listića nije bilo.

U Gradski savjet mladih Grada Virovitice bira se
9 članova. 

II

Mandatno povjerenstvo na temelju rezultata
glasovanja utvrđuje rezultate izbora za pojedinog
kandidata/kandidatkinju kako slijedi:

1. Dubravko Ćuk, rođen 19. 03. 1990. – kandidat
Dino Meter, rođen 23. 11. 1999. – zamjenik
kandidata
dobio je 6 glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da ovaj 

kandidat nije izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

2. Jelena Huljak,  rođena 26. 10. 1989. –
kandidatkinja
Nikola Huljak, rođen 17. 11. 1988. - zamjenik
kandidatkinje
dobila je 7 glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da  ovaj

kandidat  nije izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

3. Renata Taušan,  rođena 29.10.1992. -
kandidatkinja
Tomislav Kožnjak, rođen 05. 06. 1994. –
zamjenik kandidatkinje
dobila je  18 glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

4. Tihana Funko, rođena 23.02.1995. -
kandidatkinja
Filip Vida, rođen 08.03.1993. - zamjenik
kandidatkinje
dobila je 19 glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

5. Rea Pranjić, rođena 11. 01. 1995. - kandidatkinja
Sophie Marmann Palfi, rođena 13.08. 1992. –
zamjenica kandidatkinje
dobila je 18 glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 
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6. Toni Petrović, rođen 25. 07. 1994. - kandidat
Ivana Ćavarušić, rođena 12. 08. 1992. –
zamjenica kandidata
dobio je 17  glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

7. Melita Grgić, rođena 25. 04. 1991. –
kandidatkinja
Edita Vidak, rođena 17. 04. 1994. – zamjenica
kandidatkinje
dobila je 16  glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

8. Vivien Svirkovska, rođena 28. 11. 1990. -
kandidatkinja
Iva Blažev, rođena 23.03. 1998. – zamjenica
kandidatkinje
dobila je 17 glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

9.  Mario Grgurić, rođen 11. 04. 1991. - kandidat
Kornelija Potrata, rođena 13.09.1992 –
zamjenica kandidatkinje
dobio je 15  glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

10. Mirela Krmpotić, rođena 13 01. 1993. -
kandidatkinja
Kristina Sajbert, rođena 18.08.1995. -
zamjenica kandidatkinje
dobila je 14  glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

11.Anita Žeravica, rođena 14.01.1988. -
kandidatkinja
Mario Lipai, rođen 15.12.1989. – zamjenik
kandidatkinje
dobila je 3 glasa
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da ovaj

kandidat nije izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

12. Matija Jandrić, rođen 09.06.1988. - kandidat
Franjo Knežević, rođen 02.06.1988. – zamjenik
kandidata.
dobio je 15  glasova
Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da je

ovaj kandidat izabran za člana 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. 

III

Temeljem navedenog, u Gradski savjet mladih
Grada Virovitice izabrani su:

1. Renata Taušan,  članica
Tomislav Kožnjak, zamjenik članice

2. Tihana Funko, članica
Filip Vida,  zamjenik članice

3. Rea Pranjić, članica
Sophie Marmann Palfi, zamjenica članice

4. Toni Petrović, član
Ivana Ćavarušić, zamjenica člana

5. Melita Grgić, članica
Edita Vidak, zamjenica članice

6. Vivien Svirkovska, članica
Iva Blažev, zamjenica članice

7. Mario Grgurić, član
Kornelija Potrata, zamjenica člana

8. Mirela Krmpotić, članica
Kristina Sajbert, zamjenica članice

9. Matija Jandrić, član
Franjo Knežević, zamjenik člana

IV

Ovo Izvješće objavit će se na mrežnim
stranicama Grada Virovitice u roku 48 sati, te u
„Virovitičkom listu“. 

Predsjednik: 
Dalibor Per, 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., 10/15. i 2/16.) u članku
4. dodaje se točka 83. koja glasi: „* Pogrebničke
djelatnosti“.

Članak 3. 

Ova Izjava sastavljena je u formi
javnobilježničkog akta.

Klasa: 363-02/17-01/03
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-4
Virovitica, 27. rujna 2017. 

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

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim
društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99,
121/99, 52/00 i 118/03) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice – pročišćeni tekst( „Službeni vjesnik
Grada Virovitice br.“ 7/14.), Gradonačelnik Grada
Virovitice, Ivica Kirin,Virovitica, Požari 63, donosi-

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

ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica

Članak 1.

U Izjavi o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica sačinjene u

formi javnobilježničkog akta od 01.07.2008. godine,
poslovni broj: OU-66/2008-1, u članku 6. iza točke
52. dodaju se točke koje glase:
„  * Nadzor i pregled cesta i objekata,

* Redovito održavanje prometnih površina,
* Redovito održavanje bankina,
* Redovito održavanje pokosa,
* Redovito održavanje sustava odvodnje,
* Redovito održavanje prometne signalizacije i
opreme,

* Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
* Redovito održavanje vegetacije,
* Osiguranje preglednosti,
* Čišćenje ceste,
* Redovito održavanje cestovnih objekata,
* Interventni radovi,
* Zimska služba.“

Članak 2.

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

Klasa: 024-01/17-01/08
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-4
Virovitica, 27. rujna 2017.

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

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama
(Narodne novine br.: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik
Grada Virovitice, dana 18. rujna 2017. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne

vatrogasne postrojbe Grada Virovitice

I.

Za članove Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice imenuju se:

1. Sanja Kirin, za predsjednicu,
2. Kristijan Sabo, za člana,
3. Marko Zelenika, za člana,
4. Maja Kirin, za člana,
5. Dalibor Ćosić, za člana.
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II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ovog
Rješenja traje četiri godine od dana donošenja.

III.

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

KLASA: 241-01/17-01/04
URBROJ: 2189/01-04/2-17-3
Virovitica, 18. rujna 2017.

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

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama
(Narodne novine br.: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i
članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14), Gradonačelnik
Grada Virovitice, dana 22. rujna 2017. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog

vijeća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Virovitice 

I.

Sanja Kirin, predsjednica Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Grada Virovitice razrješuje se
dužnosti. 

II.

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice imenuje se Mirjana Terlecky, za
predsjednicu

III.

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

KLASA: 241-01/17-01/04
URBROJ: 2189/01-04/2-17-5
Virovitica, 22. rujna 2017.

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

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice -
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.) Gradonačelnik Grada
Virovitice 7. rujna 2017.godine donosi

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

Upravnog vijeća
Regionalne energetske agencije Sjever

I.

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća
Regionalne energetske agencije Sjever: 

1. Đurđica Aragović, dipl.poli.
2. Ivan Sić, dipl.ing.stroj.

II.

U Upravno vijeće Regionalne energetske
agencije Sjever imenuju se:

1. Damir Marenić, dipl.ing.geol.
2. Đurđica Aragović, dipl.polit.

III

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

Klasa: 302-01/17-01/07
Ur.broj: 2189/01-08/1-17-3
Virovitica, 7. rujna 2017.

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

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.: 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 39. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 7/14),
Gradonačelnik Grada Virovitice, dana 21. lipnja
2017. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog

vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica

I.

Vlasta Honjek Golinac razrješuje se dužnosti
člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica.
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II.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica imenuje se Lidija Sabo.

III.

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

KLASA: 601-02/17-01/05
URBROJ: 2189/01-04/2-17-2
Virovitica, 21. lipnja 2017.

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

Na temelju članka 6. Odluke  o radnom vremenu,
prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata
na području Grada Virovitice («Službeni vjesnik»
Grada Virovitice br. 8/15, 10/16.) i članka 39. Statuta
Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/14.) gradonačelnik
dana  07. srpnja  2017. godine donosi

O D L U K U
o produženju radnog vremena i izvođenja
žive glazbe za ugostiteljske objekte za Dan

grada Virovitice –  ROKOVO 2017.

Članak 1.

Odobrava se produženje radnog vremena i
izvođenje žive glazbe u  ugostiteljskim objektima iz
skupine „Restorani“ i „Barovi“, radi organiziranja
prigodne proslave – Dana grada Virovitice –
ROKOVO 2017. 

Odobrava se produženje radnog vremena
ugostiteljskim objektima iz skupine „Objekti
jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“, radi
organiziranja prigodne proslave – Dana grada
Virovitice – ROKOVO 2017.

Članak 2.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz Članka
1. stavak 1. ove Odluke, u dane sa 12. na 13. kolovoz,
sa 13. na 14. kolovoz, sa 14. na 15. kolovoz, sa 15. na
16. kolovoz i sa 16. na 17. kolovoz 2017. godine,
može trajati do 2:00 sata, s time da u navedene dane
na otvorenim i zatvorenim terasama uz ugostiteljske
objekte, ne smije biti izvora glazbe nakon 1:00 sat.
Za vrijeme trajanja programa na glavnoj pozornici,
glazba s terasa ugostiteljskih objekata ne smije
ometati izvođenje programa.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz Članka
1. stavak 2. ove Odluke, u dane sa 12. na 13. kolovoz,
sa 13. na 14. kolovoz, sa 14. na 15. kolovoz, sa 15. na
16. kolovoz i sa 16. na 17. kolovoz 2017. godine,
može trajati do 6:00 sati. 

Članak 3.

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

KLASA: 335-01/17-01/01
URBROJ.:2189/01-10/3-17-4
Virovitica, 7. rujna 2017.

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 
ŽUPANIJA 
GRAD VIROVITICA 
GRADONAČELNIK 

Na temelju članka 64. st. 3. Zakona o zaštiti
okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15) i
23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj
64/08) (dalje: Uredba), nakon provedenog postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
i Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Virovitičko-podravske županije, KLASA: 350-
02/16-01/14, Urbroj: 2189/1-08/3-17-6 od 08. rujna
2017. godine,  Gradonačelnik Grada Virovitice dana
14. rujna 2017. donosi: 

O D L U K U 
KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE

POTREBNO PROVESTI
POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE

UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 
IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG
PLANA UREĐENJA JUŽNI BLOK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuje da nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Detaljnog plana uređenja Južni blok, dalje: DPU
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Južni blok), budući da je utvrđeno da predmetni
prostorni plan nema vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA

Članak 2. 

Razlozi radi kojih se pristupa izradi predmetnih
izmjena i dopuna prostornog plana sastoje se od
točkastih izmjena po pitanju promjene namjene
pojedinih čestica radi omogućavanja građenja
zgrada stambeno-poslovne namjene u obuhvatu
plana (promjena namjene pojedinih čestica iz „K“ u
„M“), te promjene načina regulacije prometa
općenito, ali i prometa u mirovanju u blizini dječjeg
vrtića.

III. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Članak 3. 

Obuhvat DPU-a definiran je Generalnim
urbanističkim planom Virovitice i osnovnim planom
i nije predmetom ovih izmjena i dopuna.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZI-
ŠTA PROSTORNOG PLANA

Članak 4. 

U odnosu na ranije uređenje, osnovnim DPU-om
danas je određena  detaljnija namjena površina s
uvjetima za građenje i uređivanje prostora.  U tom
smislu, površine u obuhvatu DPU su: Javna i
društvena namjena (D), Mješovita namjena (M),
Poslovna namjena (K), Gospodarska namjena –
trafostanice (TS), Sportsko-rekreacijske površine
(R), Zaštitno zelenilo (Z) i Površine infrastrukturnih
sustava (IS). Predstojećim izmjenama i dopunama
plana neće se utjecati na vrste već utvrđenih
namjena, nego se planiraju samo promijeniti
pojedine čestice u njegovom obuhvatu iz poslovne u
mješovitu namjenu. Svi ostali lokacijski uvjeti iz
plana nisu predmetom izmjena.

V. RADNJE KOJE SU PROVEDENE U
POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATE-
ŠKE PROCJENE

Članak 5. 

S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš DPU-a Južni blok na temelju
kriterija utvrđenih u Prilogu II. Uredbe, Upravni

odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i
graditeljstvo Grada Virovitice je, kao tijelo nadležno
za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške
procjene, zatražio od sljedećih tijela određenih
posebnim propisima da u roku od 30 dana od
zaprimanja zahtjeva dostave svoje mišljenje: 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Radnička cesta 80,  Zagreb, 

2. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša, Virovitica, Trg Lj.
Patačića 1,

3. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije, Virovitica, Trg Lj. Patačića 1.  
U otvorenom roku od 30 dana zaprimljena su

mišljenja sljedećih tijela:
1. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za

prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša, Virovitica, Mišljenje
KLASA: 350-02/16-01/14, Urbroj: 2189/1-08/3-
17-2 od 09. 08. 2017. godine (zaprimljeno: 14.
08. 2017. godine):  „…Budući da se planiranim
izmjenama i dopunama neće utjecati na vrste već
prethodno utvrđenih namjena površina u
postojećem DPU, nego se samo planiraju
izmijeniti namjene pojedinih čestica iz poslovne
u mješovitu namjenu u njegovom obuhvatu, a svi
ostali lokacijski uvjeti iz plana nisu predmet
izmjena, mišljenja smo da nije potrebno provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za
izradu Izmjena i dopuna DPU Južni blok.“

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava
za zaštitu prirode, Mišljenje KLASA: 612-07/17-
58/259, Urbroj: 517-07-2-17-2 od 04. 08. 2017.
godine (zaprimljeno: 09. 08. 2017. godine): „za
planirane izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja Južni blok, vezano uz zaštitu i očuvanje
prirode (bioraznolikost, zaštićena područja), ne
treba provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš; da su planirane izmjene i
dopune Detaljnog plana uređenja Južni blok
prihvatljive za ekološku mrežu.“

3. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-
podravske županije, Mišljenje KLASA: 023-
11/17-01/04, Urbroj: 2189-79/1-17-2 od 18. 08.
2017. godine (zaprimljeno: 21. 08. 2017. godine):
„…daje se mišljenje da za predmetni prostorni
plan nije potrebno provesti stratešku procjenu.“
Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi

strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog
prostornog plana, te temeljem zaprimljenih mišljenja
navedenih naprijed u ovom članku kojima se tvrdi da
nije potrebno provesti stratešku procjenu, odlučeno
je kao u ovoj Odluci. Predmetne izmjene i dopune
DPU-a Južni blok nisu u suprotnosti s promicanjem
ciljeva održivog razvitka. 
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Članak 6. 

Grad Virovitica je dužan informirati javnost i
zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona
o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj
64/08). 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja
i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“ i službenoj internetskoj  stranici Grada
Virovitice. 

KLASA: 350-02/16-01/18  
URBROJ: : 2189/01-03-02/1-17-13
Virovitica, 14. 09. 2017. godine

GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., 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 4. sjednici održanoj dana 29.
rujna 2017.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.),  Odluku o izmjeni
Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom u komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/16.)  i Odluke o
dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/17.) u  kojima je
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 

Klasa: 021-03/17-01/22
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-2
Virovitica, 29. rujna 2017. 

Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja

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

vateljem
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
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* 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 klimati-

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
* Pogrebničke djelatnosti.

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

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/16.) koja je stupila na snagu

26.veljače 2016.g., izmijenjen je članak 4.

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. 10/17.) koja  je stupila na snagu 29. rujna

2017. godine,  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.

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
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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.)

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.“
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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“.
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“.
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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. 10/17.)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u

„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

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 4. sjednici održanoj dana 29.
rujna 2017.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.), Izjavu o
izmjeni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/16.) i Izjavu o o
dopuni Izjave o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/17.) u kojima je
naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 

Klasa: 021-03/17-01/22
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-3
Virovitica, 29. rujna 2017. 

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.
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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 

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-
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* 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 prired-
bama 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
* Pogrebničke djelatnosti

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: Jedanmilijundvjestošezdesettritisućedvje-
sto 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. O s n i v a č
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. 
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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.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice na 4.
sjednici održanoj dana  29. rujna 2017.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., Izjavu o dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park
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Virovitica Klasa: 024-01/15-01/06, Ur.broj:
2189/01-07/3-15-4 od 15. prosinca 2015. g.  i Izjavu
o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica KLASA:
024-01/17-01/08

URBROJ: 2189/01-07/3-17-3 od 27. rujna
2017.g., u kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.

Klasa: 021-03/17-01/22
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-4
U Virovitici, 29. rujna 2017. 

Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja

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

I Z J A V A
o osnivanju društva s ograničenom

odgovornošću Poslovni park Virovitica
-pročišćeni tekst-

1. Uvodne odredbe
Članak 1.

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

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

2. Tvrtka i sjedište Društva

Članak 2.

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

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

Članak 3.

Osnivač društva s ograničenom odgovornošću
POSLOVNI PARK VIROVITICA je Grad
Virovitica, Trg kralja 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
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∗ Obavljanje dimnjačarskih poslova
∗ Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje

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

certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim
sustavom

∗ Energetsko certificiranje zgrada sa složenim
tehničkim sustavom

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

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

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

motociklima; popravak motornih vozila i
motocikala

∗ Trgovina na malo osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

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

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

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

rekreacijskim objektima
∗ Distribucija plina
∗ Opskrba plinom
∗ Proizvodnja toplinske energije
∗ Djelatnost građenja, izvođenja priključaka,

mreže, instalacijski radovi i dr.
∗ Nadzor i pregled cesta i objekata
∗ Redovito održavanje prometnih površina
∗ Redovito održavanje bankina
∗ Redovito održavanje pokosa
∗ Redovito održavanje sustava odvodnje
∗ Redovito održavanje prometne signalizacije i

opreme
∗ Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja

∗ Redovito održavanje vegetacije
∗ Osiguranje preglednosti
∗ Čišćenje ceste
∗ Redovito održavanje cestovnih objekata
∗ Interventni radovi
∗ Zimska služba.

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.
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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.

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
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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.

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.
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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.

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.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim
tekstom utvrđena je pogreška pročišćenog    teksta
Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih
odbora  objavljena u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“ br. 3/14. utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK
Odluke o postupku izbora članova vijeća

mjesnih odbora (pročišćeni tekst)

U članku 4. briše se stavak 2. koji glasi: 
„Redovni izbori za sva Vijeća mjesnih odbora sa

područja Grada Virovitice održavaju se treće
nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine.“

Klasa: 021-03/14-01/05
Ur.broj: 2189/01-07/3-17-4
Virovitica, 27. rujna 2017.

Pročelnica – tajnica
Mirjana Terlecky, dipl.iur. , v.r.
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