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Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vi-
jeća Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Vi-
rovitice“ br. 5/09., 9/10. i 1/13.), Odbor za statutar-
no-pravna pitanja na 8.  sjednici održanoj dana 26. 
veljače 2018. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst 
Statuta Grada Virovitice. 

Pročišćeni tekst Statuta Grada Virovitice sadrži 
Statut Grada Virovitica („Službeni vjesnik Grada Vi-
rovitice“ br. 05/09.),  Statutarnu Odluku o izmjena-
ma i dopunama Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br.1/13.), Statutarnu Odlu-
ku o izmjenama  i dopunama Statuta Grada Virovi-
tice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/14.)  i 
Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovi-
tice“ br. 1/18.) u kojima je naznačeno vrijeme njiho-
va stupanja na snagu.

Klasa: 021-03/18-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-18-3
Virovitica, 26. veljače 2018. 

       
	 								Predsjednica
	 	Odbora	za	statutarno-pravna	pitanja
	 Lahorka	Weiss,	dipl.oec.,	v.r.

S T A T U T  
GRADA VIROVITICE
-	pročišćeni	tekst	-	

I.		OPĆE	ODREDBE

Članak		1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupra-
vni djelokrug Grada Virovitice, njegova obilježja, 

javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tije-
la Grada Virovitice, način obavljanja poslova, obli-
ci neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,  
mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, 
suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, imovina i financiranje, akti 
Grada,  te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje 
prava i obveza Grada Virovitice.

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje 
odnose se jednako na muški i ženski rod.

Odredbom članka 1. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., dodan je stavak 2. 

Članak	2.

Grad Virovitica je jedinica lokalne samouprave. 
Grad Virovitica obuhvaća područje naselja: 

Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milano-
vac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Sveti 
Đurađ i Virovitica.

Granice područja Grada Virovitica utvrdit će se 
posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak	3.

Grad Virovitica je pravna osoba.
Sjedište Grada Virovitice je u Virovitici, Trg kral-

ja Zvonimira 1.
Gradsko vijeće, Gradonačelnik i upravna tijela 

Grada Virovitice imaju pečat. 
Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g.,  izmijenjen je stavak 3.

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik  Grada Virovitice“ br. 5/14.) 
koja je stupila na snagu 01. svibnja 2014.g., izmijenjen je stavak 2.
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okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su 
tome usmjerene.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno ob-
veze. Počast se može opozvati ako se počastvovani 
pokaže nedostojnim počasti.

Članak	8.

Gradsko Vijeće Grada Virovitice odlučuje o dod-
jeli javnih priznanja Grada Virovitice. 

Gradsko vijeće Grada Virovitice posebnom odlu-
kom utvrđuje vrste javnih priznanja, uvjete za dod-
jeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, te 
kriterije i postupak njihove dodjele.

IV.	SURADNJA	S	DRUGIM	JEDINICAMA	LO-
KALNE	I	PODRUČNE
(REGIONALNE)		SAMOUPRAVE

Članak	9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju 
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad 
Virovitica uspostavlja i održava suradnju  s drugim 
jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemst-
vu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak	10.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju 
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedin-
im jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

Članak	11.

Grad Virovitica surađuje s općinama i gradovima 
na području Virovitičko-podravske županije i Viro-
vitičko-podravskom županijom kao i s drugim jed-
inicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj 
radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju 
gospodarskog i društvenog razvitka.

Grad Virovitica, radi promicanja i ostvarivanja za-
jedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog 
i društvenog razvitka gradova u Republici Hrvatskoj, 
može osnovati s drugim gradovima odgovarajuću 
udrugu, temeljem posebnog zakona kojim se uređuje 
osnivanje i rad udruga.

II.	OBILJEŽJA	GRADA	

Članak	4.

Grad Virovitica ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja 

se Grad Virovitica i izražava pripadnost Gradu Viro-
vitice, a koriste se na način kojim se ističe tradicija i 
dostojanstvo Grada Virovitice.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Virovitice 
utvrđuje se posebnom odlukom  gradonačelnika, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak	5.

Grb Grada Virovitice je povijesni grb Grada Vi-
rovitice.

Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g.,  djelomično je izmijenjen 
stavak 1. 

Grb Grada Virovitice ima poluokrugli štit blago 
zaobljen u donjem dijelu.  Gornji  dio  štita je obojen 
crvenom bojom, a na podnožju štita nalazi se brežul-
jak Bilogore zelene boje. U podnožju štita na zelen-
om brijegu uspravno stoji udesno okrenut lav. Predn-
je noge lava su podignute. U desnoj podignutoj šapi 
drži srebrnu, zaobljenu sablju, a lijeva šapa je blago 
spuštena. Kitnjasti rep je višestruko savijen u vitice 
i visoko podignut u ravnini glave. Jezik i panđe lava 
su posebno istaknute. Lav je zlatno žute boje što ga 
posebno ističe na crvenoj i zelenoj boji štita. 

Zastava Grada Virovitice je četverokutnog oblika 
bijele boje. Omjer širine i dužine zastave je 1 :2. Grb 
Grada Virovitice smješten je u sredinu zastave tako 
da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj 
se sijeku dijagonale zastave.

Članak	6.

Dan Grada Virovitice je 16. kolovoza - Dan Sve-
tog Roka, koji se svečano  slavi kao gradski blagdan.

III.	JAVNA	PRIZNANJA

Članak	7.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značen-
ja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito 
za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, 
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog 
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preuzeti poslove od Virovitičko-podravske županije 
ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonom.

O prenošenju odnosno preuzimanju poslova iz 
stavka 1. ovog članka zaključuje se sporazum kojim 
će se urediti međusobna prava i obveze.

Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15. veljače 2013.g., u članku 15. dodan je stavak 
2. 

VI.	NESPOSREDNO	SUDJELOVANJE	GRAĐA-
NA	U	ODLUČIVANJU	

Članak	16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u 
odlučivanju o lokalnim poslovima putem referendu-
ma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom.

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15. veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
članak 16.

Članak	17.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja 
o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu 
općeg akta, ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog 
vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom 
i ovim Statutom.

Raspisivanje referenduma može predložiti na-
jmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gra-
donačelnik, najmanje 20% ukupnog broja birača u 
Gradu Virovitici i većina vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Virovitice.

Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjeni su stavci 1.i 2., 
a stavak 3.  je brisan.

Članak	18.

Ako je raspisivanje referenduma predložila na-
jmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio 
gradonačelnik, odnosno većina vijeća mjesnih odbo-
ra Grada Virovitice, Gradsko vijeće dužno je izjasniti 
se o podnesenom prijedlogu te ako prihvati prijedlog, 
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 
30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspi-
sivanju referenduma donosi se većinom glasova svih 
članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% 
od ukupnog broja birača u Gradu Virovitici, predsjed-
nik Gradskog vijeća dužan je dostaviti  zaprimljeni 
prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom 

V.	SAMOUPRAVNI	DJELOKRUG

Članak	12.

Grad Virovitica je samostalan u odlučivanju u 
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.

Članak	13.

Grad Virovitica u samoupravnom djelokrugu 
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposred-
no ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji 
se odnose na: 
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo, 
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području ,
- održavanje javnih cesta,
- izdavanje, lokacijskih dozvola, i svih ostalih doz-

vola i drugih akata vezanih za gradnju,  te proved-
bu dokumenata prostornog uređenja, te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Virovitica obavlja poslove iz samoupravnog 
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se 
utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelni-
ka u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak	14.

Članak 14. brisan.
Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g.,  brisan je članak 14.

Članak	15.

Gradsko vijeće Grada Virovitice, može poseb-
nom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog 
djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg inte-
resa za građane na području više jedinica lokalne 
samouprave prenijeti na Virovitičko-podravsku 
županiju, u skladu sa njezinim  Statutom, odnosno 
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Članak	22.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je 
za Gradsko vijeće Grada Virovitice, osim odluke do-
nesene na savjetodavnom referendumu koja nije ob-
vezatna.

Odredbom članka 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 1.

Odluka donesena  referendumom u Gradu Viro-
vitici objavit će se u službenom glasilu Grada Viro-
vitice.

Odredbom članka 11.. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., stavci 2. i 3. su brisani, a 
dosadašnji stavak 4. postao je stavak 2. 

Na postupak provođenja referenduma odgovara-
juće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 
provedba referenduma.

Odredbom članka 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., dodan je novi stavak 3. 

Članak	23.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih 
zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Stat-
utom. 

Odredbom članka 12.. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 1., a stavci 2. i 3. su brisani.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se 
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih 
zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje tre-
ba dostaviti.

Odredbom članka 12.. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., dosadašnji stavak 4. koji je 
postao  stavak 2. djelomično je izmijenjen.

Članak	24.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća 
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradsk-
og vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana 
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisan-
ih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je 
sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a 
odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak	25.	

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću 
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u 
ruku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. 
Ukoliko središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi 
da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će 
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke 
središnjeg državnog tijela.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen  je članak 18.

Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., izmijenjen je stavak 2.

Članak	19.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni refer-
endum o pitanjima iz svog djelokruga.  

Odredbom članka 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je članak 19. 

Članak	20.	

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1.  naziv tijela koje raspisuje referendum
2.  područje za koje se raspisuje referendum,
3.  naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, 

odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o ko-
jima će birači odlučivati na referendumu,

4.  obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o 
kojima se raspisuje referendum,

5.  referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan 
ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

6.  dan održavanja referenduma.
Odluka o raspisivanju referenduma objavit će se u 

službenom glasilu Grada Virovitice, sredstvima jav-
nog priopćavanja i na drugi pogodan način.

Odredbom članka 9. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 2. 

Od dana objave odluke o raspisivanju referendu-
ma do dana održavanja referenduma ne smije proći 
manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak	21.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani 
koji imaju prebivalište na području Grada Virovitice 
i upisani su u popis birača.

Odredbom članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je članak 21. 
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djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a iz-
vršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačel-
nika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 3. ovog 
članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i za-
daće obavlja Gradsko vijeće.

Odredbom članka 13.. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
članka 15., stavka1. točka8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka25., i članka 26. koji stupaju na snagu na dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, 
djelomično je izmijenjen stavak 4.

Članak	29.

Članak 29. brisan.
Odredbom članka 14.. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
članka 15., stavka1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka25., i članka 26. koji stupaju na snagu na dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, 
članak 29. je brisan. 

Članak	30.

Gradsko vijeće donosi:
1.  Statut Grada,
2.  Poslovnik o radu,
3.  odluku o uvjetima, načinu i postupku gospo-

darenja nekretninama u  vlasništvu Grada,
4.  proračun, projekciju proračuna za slijedeće dvije 

godine i odluku o izvršavanju proračuna,
5.  polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju pro-

računa,
6.  odluku o privremenom financiranju
7.  odluku o dugoročnom zaduživanju grada
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 

pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 
većom od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u ko-
joj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokret-
nina i nekretnina, odnosno drugom raspolagan-
ju imovinom, odnosno ako je taj iznos veći  od 
1.000.000,00 kuna,

 9.  odluku o promjeni granice Grada Virovitice
10. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i 

službi,
11. donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje 

službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društ-

va i druge pravne osobe, za obavljanje gospodar-
skih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti 
od interesa za  Grad, 

pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. 

ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 
10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositel-
jima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema pri-
jedloga.

Članak	26.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi 
predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Virovitice 
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan 
odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju 
radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavan-
ja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela 
Grada Virovitice odnosno pročelnik upravnog tijela 
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana pod-
nošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osig-
urava neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim 
predstavnicima tijela Grada, te, sredstvima elek-
troničke komunikacije.

VII.	TIJELA		GRADA	VIROVITICE

Članak	27.

Tijela Grada Virovitice su Gradsko vijeće i  Gra-
donačelnik.

 

1.	 GRADSKO	VIJEĆE

Članak	28.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i 
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte 
u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge 
poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Stat-
utom.

Gradsko vijeće ima 21 člana.
Odredbom članka 13.. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g.osim članka  13., članka 14., 
članka 15., stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka 25., i članka 26. koji stupaju na snagu na dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, 
izmijenjen je stavak 2. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno 
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje 
se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
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Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpreds-
jednika može dati najmanje 1/3 članova Gradskog 
vijeća.

Članak	32.	

Predsjednik Gradskog vijeća:
- zastupa Gradsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama 

Gradskog vijeća, 
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u 

propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata, 
- održava red na sjednici Gradskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vi-

jeće,
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i 

Poslovnikom Gradskog vijeća.
Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje 

predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spri-
ječenosti ili odsutnosti, te obavlja poslove iz djelokru-
ga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak	33.

Mandat člana Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: 
vijećnik) traje sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava 
kao i odredbama posebnog zakona.

Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima 
plaću.

Vijećnik ima pravo na naknadu u skladu s odlu-
kom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 
opozivi.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgov-
oran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, iz-
java ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama 
Gradskog vijeća.

Odredbom članka 16.. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je članak 33.

Članak	34.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na 
koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkas-

nije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice 
Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika 
najranije osam dana prije podnošenja iste,

13. daje prethodnu suglasnost, odnosno suglasnost na 
statute i druge akte ustanova i trgovačkih društa-
va ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ili 
ovim statutom nije drugačije propisano,

14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o surad-
nji s drugim  jedinicama lokalne  samouprave, u 
skladu sa općim aktom i zakonom,

15. raspisuje lokalni referendum,
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika 

Gradskog vijeća,  
17. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih 

tijela,  
18. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene 

zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i 
odlukama Gradskog vijeća,

19. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama 
lokalne samouprave,

20. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 
pravnim osobama u  većinskom vlasništvu ili su-
vlasništvu Grada i o davanju  suglasnosti za za-
duživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

21. donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u 
većinskom izravnom ili neizravnom  vlasništvu i 
ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza 
razmjerno udjelu u vlasništvu,

22. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) 
dionica odnosno  udjela u trgovačkim društvima 
ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom 
Gradskog vijeća nije drugačije  riješeno

23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih 
prava u skladu sa zakonom,

24. donosi  odluke i druge opće akte kojima uređuje 
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada  

25. obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim 
propisom i ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Odredbom članka 15.,. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
članka 15., stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka25., i članka 26. koji stupaju na snagu na   dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana,, 
izmijenjen je članak 30. 

Odredbom članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., djelomično je izmijenjen 
članak 30.

Članak	31.	

Gradsko vijeće ima predsjednika i jednog pot-
predsjednika koji se biraju većinom glasova svih čla-
nova Gradskog vijeća, 

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika 
može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najman-
je 1/3 članova Gradskog vijeća.
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Odredbom članka 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., stavak 3. postao je stavak 5. 

Članak	36.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je 

na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi pri-

jedloge akata i podnositi amandmane na prijed-
loge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog 
vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima 
gradonačelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog 
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima 
kojih je član i glasovati,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje 
dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s 
tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

- obavljati i druge poslove određene Zakonom, 
ovim Statutom i Poslovnikom Gradskog  vijeća.

Članak	37.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređu-
je način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradsk-
og vijeća, djelokrug,  način i postupak donošenja 
akata u Gradskom vijeću, stalna radna tijela, njihov 
djelokrug i način rada, postupak izbora i razrješenja, 
javnost rada, sudjelovanje građana na sjednicama, 
osiguranje praćenja rasprave, stegovne mjera, održa-
vanje reda na sjednici, te druga pitanja od značaja za 
rad Gradskog vijeća.

Odredbom članka 19. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
članak 37.

Članak	38.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore 
i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje po-
jedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovara-
jućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za 
praćenje izvršavanja odluka i općih akata Gradskog 
vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja 
te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za po-
trebe Gradskog vijeća. 

U cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o up-
ravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno 
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćno-
sti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen 
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 
šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu prestane prebivalište s područja Grada 
Virovitice, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom 
prestanka državljanstva sukladno odredbama za-
kona kojima se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću.
Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 1. 

Članu predstavničkog tijela kojem prestaje hrvats-
ko državljanstvo, a koji je državljanin države članice 
Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 
1. točke 5. ovog članka.

Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., osim članka 13., članka 14., 
članka 15. stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka 25., i članka 26. koji stupaju na snagu na dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, 
i članka 17. stavka 4. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike 
Hrvatske Europskoj uniji, dodan je novi stavak 2. 

 
Članak	35.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata pri-
hvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama 
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog 
tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zam-
jenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vi-
jećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća 
u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja ne-
spojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog 
dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata 
staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradsk-
og vijeća.

Mirovanje mandata iz stavka 3. ovog članka 
počinje teći od dana pravilne dostave pisanog zahtje-
va, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Vijećnik 
nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka 
mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijes-
ti predsjedniku Gradskog vijeća.

Odredbom članka 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., dodani su novi stavci 3. i 4.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja 
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
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za slijedeće dvije godine i odluku o izvršavanju 
proračuna,

4. utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izv-
ještaja o izvršavanju proračuna

5. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu 
Grada kao i njezinim prihodima i rashodima u sk-
ladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom 
Gradskog vijeća,

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina Grada Virovitice i drugom raspolag-
anju imovinom u skladu sa zakonom, ovim Stat-
utom i posebnim propisima

7. imenuje i razrješuje predstavnike  u tijelima javnih 
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba iz članka 30. stavka 1. točke 12. ovog 
Statuta,        

8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna ti-
jela Grada,

9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
11. donosi plan prijma u službu u upravna tijela Gra-

da,
12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove 

izmjene i dopune na temelju obrazloženih i ar-
gumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba

13. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi 
Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Grada, odnosno poslova državne up-
rave, ako su preneseni Gradu,

14. nadzire rad upravnih odjela i službi u samouprav-
nom djelokrugu i poslovima državne uprave,

15. daje mišljenje o aktima i prijedlozima koje pod-
nose drugi ovlašteni predlagatelji,

16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  
mjesnih odbora,

17. daje punomoći za zastupanje grada u pojedinim 
stvarima,

18. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, 
ovim Statutom i drugim  propisima.

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., u članku 39.stavku 1. izmi-
jenjena je točka 6.

U slučaju iz stavka 1. točke 6. ovog članka gra-
donačelnik, može odlučivati o visini pojedinačne vri-
jednosti do najviše 0,5%  iznosa prihoda bez primita-
ka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekret-
nina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a 
najviše do 1.000.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje 
nekretnine i pokretnina te drugo raspolaganje imov-
inom mora biti planirano u proračunu i provedeno u 
skladu sa zakonom.

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., u članku 39.izmijenjen je 
stavak 2.

mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te 
informiranja i savjetovanja mladih, Gradsko vijeće 
Grada Virovitice osniva odlukom te bira članove i 
zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada 
Virovitice kao savjetodavno tijelo Grada Virovitice.

Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih 
određuje se:
- broj članova Gradskog savjeta mladih,
- način izbora članova Gradskog savjeta mladih,
- rokove provedbe izbora za članove i zamjenike 

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

janost kandidature i izrađuje listu valjanih kandi-
datura,

- način utjecaja savjeta mladih na rad Gradskog vi-
jeća u postupku donošenja odluka i drugih akata 
od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mlad-
ima,

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

- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u 
radu.“

Odredbom članka 2. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/14.)
koja je stupila na snagu 01. svibnja 2014.g., , dodani su novi stavci 2. i 3. 

2.	GRADONAČELNIK

Članak	38.a
 
Gradonačelnik je izvršno tijelo u Gradu Virovitici.
Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je 

i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ako 
je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije 
godine mandata .

Gradonačelnik i njegovi zamjenici biraju se na 
neposrednim izborima, a mandat im traje sukladno 
posebnom zakonu.

Odredbom članka 20. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
članka 15., stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka 25., i članka 26. koji stupaju na snagu na dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana,, 
dodan je novi članak 38.a.

Članak	39.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Gradskog vijeća
3. utvrđuje prijedlog proračuna, projekcije proračuna 
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ka 2. ovog članka na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća 
nakon prihvaćanja prijedloga za njegovu dostavu. 

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se zbog 
većeg broja pitanja ili opsežnosti odgovora Gra-
donačelnik izvješće podnese na drugoj sjednici Vi-
jeća od koje je prihvaćan prijedloga za dostavu izv-
ješća.

Ukoliko se rok iz stavka 3. ovoga članka približno 
podudara sa rokom podnošenja izvješća iz stavka 1. 
ovoga članka, izvješće iz stavka 2. ovoga članka dat 
će se u okviru polugodišnjeg izvješća gradonačelni-
ka.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačel-
nika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije prote-
ka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća 
o istom pitanju.

Članak	42.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupra-
vnog djelokruga Grada:
1.  ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradsk-

og vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis, gradonačelnik će donijeti 
odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od 
dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima 
pravo zatražiti od Gradskog vijeća  da u roku od 
8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni 
uočene nedostatke u općem aktu. Ako Gradsko 
vijeće ne otkloni uočene nedostatke gradonačel-
nik je dužan bez odgode o tome obavijestiti pred-
stojnika ureda državne uprave u Virovitičko-po-
dravske županije i dostaviti mu odluku o obustavi 
od primjene općeg akta.

2.  ima pravo obustaviti od primjene akt vijeća mjes-
nog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotno-
sti sa zakonom, ovim Statutom, općim aktima 
Gradskog vijeća aktima vijeća mjesnog odbora i 
interesima građana na području mjesnog odbora. 

Odredbom članka 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g, izmijenjen je članak 42. 

 
Članak	43.

Gradonačelnik zastupa Grad.
Gradonačelnik ima dva zamjenika.
Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili dru-

gih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti 
zamjenjuje zamjenik kojeg odredi Gradonačelnik.

Zamjenici Gradonačelnika po ovlaštenju Gra-
donačelnika obavljaju poslove iz njegovog djelokru-
ga.

Odredbom članka 24. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je članak 43.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. 
točke 7. ovog članka gradonačelnik je dužan objaviti 
u prvom broju „Službenog vjesnika Grada Virovi-
tice“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Odredbom članka 21. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
članka 15., stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka 25., i članka 26. koji stupaju na snagu na   dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re-
gionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana,, 
izmijenjen je članak 39.

Odredbom članka 4. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 

koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., u članku 39.izmijenjen je 

stavak 3.

Članak	40.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i za-
konitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih 
tijela i službi Grada.

Gradonačelnik može, za potrebe donošenja akata i 
prijedloga akata te izvršavanju odluka i drugih akata, 
za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za iz-
vršavanje određenih poslova i zadataka osnovati Ko-
legij gradonačelnika kao savjetodavno stručno tijelo. 
Kolegij čine pročelnici upravnih tijela i službi Grada.

Odredbom članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 

koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g, djelomično su izmijenjeni 

stavak 1. i 2. 

Sukladno temama i aktima koji se razmatraju,  
Gradonačelnik može sazvati i prošireni sastav Ko-
legija koji čine direktori trgovačkih društava kojima 
je Grad osnivač, ravnatelji ustanova, te druge stručne 
osobe iz javnog života.

Kolegij radi sukladno pravilima koje donosi Gra-
donačelnik. 

 
Članak	41.	

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugo-
dišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće 
godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne go-
dine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće 
godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. 
ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o po-
jedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Prijedlog za traženje izvješće od gradonačelni-
ka podnosi se u postupku i u rokovima utvrđenim 
poslovnikom 

Gradonačelnik podnosi izvješće o zahtjevu iz stav-
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članka 15., stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka 25., i članka 26. koji stupaju na snagu na   dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovi-
tih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župa-
na,,, izmijenjen je članak 46. 

Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., u članku 46. izmijenjen je 
stavak 4.

VIII.	 OSTVARIVANJE	 PRAVA	 PRIPADNIKA	
NACIONALNIH		MANJINA

Članak	47.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Viroviti-
ci sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim 
poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i pred-
stavnika nacionalnih manjina, odnosno koordinacija 
nacionalnih manjina ukoliko ispunjavaju uvjete ut-
vrđene zakonom kojim se propisuju prava naciona-
lnih manjina.

Odredbom članka 27 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
članak 47. 

Članak	48.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu 
Virovitici imaju pravo:
- predlagati tijelima Grada Virovitice mjere za una-

pređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu 
Virovitici, uključujući davanje prijedloga općih 
akata kojima se uređuju pitanja od značaja za na-
cionalnu manjinu;

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Vi-
rovitici;

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će 
raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se 
položaja nacionalne manjine;

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu 
ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacional-
nih manjina ako je osnovana za područje Grada Viro-
vitice da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz 
stavka 1. ovog članka.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz 
stavka 1. uredit će se Poslovnikom Gradskog vijeća 
Grada  Virovitice.

Članak	49.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga 
općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno 

Članak	44.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslo-
va iz svog djelokruga na temelju pisanog ovlaštenja 
povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovo-
rnost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. 
ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačel-
nika.

Članak	45.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće 
li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u 
roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti 
pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada o 
tome na koji će način obnašati dužnost. 

Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postu-
pila na način propisan stavkom 2. ovog članka smatra 
se da dužnost obavlja volonterski.

Odredbom članka 25 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
članka 15., stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 
7. i stavka 2. i 3., članka 25., i članka 26. koji stupaju na snagu na   dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovi-
tih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župa-
na,,, izmijenjen je članak 45. 

Članak	46.
 
Gradonačelniku i njegovim zamjenicima man-

dat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim 
posebnim zakonom.

Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran 
zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačel-
nika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s 
njim može predložiti:

- 20% ukupnog broja birača u Gradu Virovitici,
- 2/3 članova Gradskog vijeća Grada Virovitice.
Odredbom članka 5. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., u članku 46. izmijenjen je 
stavak 3.

Na postupak raspisivanja i provođenja referen-
duma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamje-
nika koji su izabrani zajedno s njim, primjenjuju se 
odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi kao i zakona kojim se određuje provedba 
referenduma

Odredbom članka 26 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
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Vijeće nacionalne manjine i predstavnik naciona-
lne manjine, u svečanim i drugim prigodama važnim 
za Grad Viroviticu i nacionalnu manjinu, uz zastavu 
Republike Hrvatske i zastavu nacionalne manjine 
dužni su isticati i zastavu Grada Virovitice.

Članak	53.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu 
u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i 
znamenja svoje nacionalne manjine  i to:
- u sastavu svojih pečata i žigova
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u 

kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim 
prostorijama

- u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak	54.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu 
manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma 
nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za pod-
ručje Republike Hrvatske.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacio-
nalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike 
Hrvatske.

	Članak	55.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacional-
nih manjina, uključujući sredstva za obavljanje ad-
ministrativnih poslova za njihove potrebe, u skladu 
s mogućnostima osiguravaju se u Proračunu Grada 
Virovitice.

U gradskom se proračunu mogu osigurati i sred-
stva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih 
programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih 
manjina, a sukladno mogućnostima proračuna.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih 
manjina ostvare iz Proračuna Grada Virovitice mogu 
se koristiti isključivo za namjene određene pro-
računom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvrša-
vanje proračuna. 

Gradonačelnik utvrđuje kriterije za osiguranje 
sredstava u Proračunu Grada Virovitice za rad vi-
jeća i predstavnika nacionalnih manjina uključujući 
i sredstva za obavljanje administrativnih poslova za 
njihove potrebe.

 
Vijeće i predstavnik nacionalnih manjina koji ko-

riste sredstva proračuna dužni su do kraja mjeseca 
ožujka tekuće godine dostaviti izvješće o utrošku fi-
nancijskih sredstava za prethodnu godinu.   

predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za pod-
ručje Grada Virovitice, zatražiti mišljenje i prijedloge 
o odredbama kojima se uređuju prava i slobode na-
cionalnih manjina.

Članak	50.

Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u 
Gradu Virovitici dužne su proizvoditi i emitirati pro-
grame kojima se potiče i unapređuje održavanje, raz-
voj i iskazivanje kulturne, vjerske i druge samobitno-
sti nacionalnih manjina, očuvanje i zaštita njihovih 
kulturnih dobara i tradicije, te programe kojima se 
pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Virovitici 
upoznaju s radom i zadaćama njihovih vijeća i pred-
stavnika.

Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u 
Gradu Virovitici dužne su dostaviti vijećima i pred-
stavnicima nacionalnih manjina svoje programske 
planove radi davanja mišljenja o programima nami-
jenjenih nacionalnim manjinama i o programima koji 
se odnose na manjinska pitanja.

Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u 
Gradu Virovitici dužne su razmotriti mišljenja i pri-
jedloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i u 
primjerenom roku, koji ne može biti dulji od 30 dana, 
i očitovati se o njima. 

Članak	51.

Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu up-
orabu znamenja i simbola nacionalnih manjina i obil-
ježavanje praznika nacionalnih manjina.

Nacionalne manjine mogu, uz službenu upora-
bu znamenja i simbola Republike Hrvatske, isticati 
odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih man-
jina koje utvrdi koordinacija vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina koju su Vijeća i predstavnici 
nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) 
samouprave osnovali za područje Republike Hr-
vatske (u daljnjem tekstu: koordinacija za područje 
RH)

Članak	52.

Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordi-
nacija za područje RH može  uz zastavu Republike 
Hrvatske istaći vijeće nacionalne manjine odnos-
no predstavnik nacionalne manjine, na poslovnim 
zgradama u kojima ima sjedište u prigodama koje 
utvrdi koordinacija za područje RH.
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X.	JAVNE	SLUŽBE

Članak	59.

Grad Virovitica u okviru samoupravnog djelokru-
ga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se za-
dovoljavaju svakodnevne potrebe građana na pod-
ručju komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za 
koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna 
služba.

Članak	60.

Grad Virovitica osigurava obavljanje  djelatnos-
ti iz članka 59. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih 
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlas-
titih pogona samostalno ili s drugim jedinicama loka-
lne i područne (regionalne) samouprave.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Virovitica 
može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama 
temeljem ugovora o koncesiji i drugih ugovora.

Odredbom članka 29 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., stavak 2. je brisan, a stavak 
3. postaje stavak 2. 

XI.	MJESNA	SAMOUPRAVA

Članak	61.

Na području Grada Virovitice osnivaju se mjesni 
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi os-
tvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak	62.

Na području Grada Virovitice mjesni odbori 
su: Mjesni odbor Čemernica za naselje Čemerni-
cu, Mjesni odbor Golo Brdo za naselje Golo Brdo, 
Mjesni odbor Jasenaš za naselje Jasenaš, Mjesni 
odbor Korija za naselje Korija, Mjesni odbor Mila-
novac za naselje Milanovac, Mjesni odbor Podgor-
je za naselje Podgorje, Mjesni odbor Rezovac za 
naselje Rezovac, Mjesni odbor Rezovačke Krčevine 
za naselje Rezovačke Krčevine, Mjesni odbor Sve-
ti Đurađ za naselje Sveti Đurađ, te Mjesni odbor 
Taborište, Mjesni odbor Stjepan Radić, Mjesni odbor 
Zbor narodne garde, Mjesni odbor Josip Juraj Stross-
mayer i Mjesni odbor Matija Gubec za naselje Viro-
vitica.

Područja i granice mjesnih odbora utvrđuje se 
posebnom odlukom koju donosi

Gradsko vijeće.

IX.	UPRAVNA	TIJELA

Članak		56.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokru-
ga Grada Virovitice, utvrđenih zakonom i ovim Stat-
utom, te obavljanje poslova državne uprave koji su 
zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna 
tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuju se 
posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i 
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na 
temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak	56.a

Grad Virovitica može organizirati obavljanje po-
jedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga 
osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje 
novčanih sredstava iz fondova EU zajednički s dru-
gom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica 
lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 
zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog 
trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavl-
janje pojedinih poslova u skladu s posebnim za-
konom.

Odredbom članka 6. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., djelomično je. izmijenjen 
stavak 1. članka 56.a.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan 
u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, te-
meljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom 
organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni 
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Odredbom članka 28 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., dodan je novi članak 56.a.

Članak	57.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i 
u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i 
pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju nepro-
vođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere. 

Upravna tijela samostalna su u okviru svog 
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljan-
je poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gra-
donačelniku.

Članak	58.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u 
Proračunu Grada Virovitice, Državnom proračunu i 
iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
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Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je stavak 2.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak	66.

Vijeće mjesnog odbora:
1.  donosi program rada i izvješće o radu mjesnog 

odbora
2.  donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje 

prioritet u njihovoj realizaciji,
3.  donosi pravila mjesnog odbora,
4.  donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statu-

tom,
5.  brine o financiranju i prikupljanju sredstava za 

rad mjesnog odbora, te donosi financijski plan i  
godišnji obračun,

6.  bira i razrješava predsjednika
7.  saziva mjesne zborove građana,
8.  odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih 

mjesnom odboru u proračunu grada,
9.  predlaže promjene vezane za područje mjesnog 

odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću 
o drugim inicijativama i prijedlozima, 

10. surađuje s drugim mjesnim odborima na područ-
ju grada,

11.  surađuje s udrugama na svom području u pitan-
jima od interesa za građane mjesnog odbora,

12.  predlaže rješenja od interesa za svoje područje u 
postupcima izrade i donošenja prostornih i dru-
gih planskih dokumenata grada i njihova ostva-
renja te drugih akata od utjecaja na život i rad 
građana na području odbora,

13.  predlaže mjere za razvoj komunalne infrastruk-
ture i uređenja naselja,

14.  predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih 
površina, parkova, škola, vrtića i drugih objeka-
ta na svom području,

15.  obavlja i druge poslove utvrđene propisima, 
odlukama i općim aktima.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačel-
niku za zakonitost svoga rada.

Članak	67.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1.  predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2.  saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, preds-

jeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3.  provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te 

izvješćuje o provođenju odluka vijeća, 
4.  surađuje s tijelima Grada Virovitice,
5.  informira građane o pitanjima važnim za mjesni 

odbor,

U ostvarivanju prava i obveza svaki mjesni odbor 
dužan je uvažavati interese drugih mjesnih odbora i 
Grada u cjelini.

Odredbom članka 30 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je stavak 3.

Članak	63.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbo-
ra može dati članovi Gradskog vijeća Grada Viro-
vitice, Gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora sa po-
dručja na kojem se osniva mjesni odbor i najmanje 
20% građana s područja postojećih mjesnih odbora 
za  koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora up-
isanih u registar birača.

Prijedlog sadrži podatke o:
1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
2. imenu mjesnog odbora,
3. području i granicama mjesnog odbora,
4. sjedištu mjesnog odbora
5. razlozima za osnivanje
6. program rada
7. poslovima i zadacima mjesnog odbora
8. izvorima financiranja mjesnog odbora.

Odredbom članka 31 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično su izmijenjeni 
stavak 1. i  stavak 2. 

Odredbom članka 7. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., članak 63. je izmijenjen. 

Članak	64.

Gradonačelnik  u roku od 30 dana od dana prim-
itka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen 
na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim 
Statutom. 

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije 
podnesen na propisani način i  po propisanom pos-
tupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku 
od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje 
Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijed-
logu u roku od 90 dana od prijema prijedloga.

Članak	65.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i 
predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz 
svoga sastava većinom glasova svih članova vijeća 
na vrijeme od četiri godine.

Odredbom članka 32. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
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broju stanovnika mjesnog odbora. Vijeće mjesnog 
odbora ima:
-  5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1 000 

stanovnika,
- 7  članova u mjesnom odboru koji ima preko 1 000 

stanovnika.

Članak	72.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih 
mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih 
odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe 
mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada Vi-
rovitice.

Članak	73.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbo-
ra obavlja Gradonačelnik. 

Gradonačelnik  može u postupku provođenja 
nadzora nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbo-
ra predložiti Gradskom vijeću da raspusti vijeće 
mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava pov-
jerene mu poslove.

Odredbom članka 9. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 

koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., izmijenjen je stavak 2.

Jednom godišnje organizira se sastanak građana 
putem mjesnih odbora s gradonačelnikom Grada Vi-
rovitice.

Sastanak saziva gradonačelnik.

XII.	 IMOVINA	 	 I	 	 FINANCIRANJE	 	 GRADA		
VIROVITICE

Članak	74.
 
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska 

prava koja pripadaju Gradu Virovitici, čine imovinu 
Grada Virovitice.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i 
Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta 
pažnjom dobrog gospodara.

Odredbom članka 10. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 

koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., djelomično je izmijenjen  

stavak 2.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom 
Grada donosi pojedinačne akte glede upravljan-
ja i raspolaganja imovinom, na temelju općeg akta 

6.  obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće 
mjesnog odbora i  gradonačelnik.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je 
za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku 
za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak	68.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
1.  prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2.  predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje po-

jedinih pitanja iz njegova djelokruga, 
3.  raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji 

su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4.  obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga 

djelokruga povjeri vijeće mjesnog Odbora.
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i 

dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak	69.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s 
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo 
na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razm-
jernim izbornim sustavom na vrijeme od četiri go-
dine.

Odredbom članka 33. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je  izmijenjen 
stavak 2.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog 
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje 
se posebnom odlukom Gradskog vijeća  uz shod-
nu  primjenu odredaba zakona kojima se uređuje 
izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave.

Odredbom članka 8. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., izmijenjen je stavak 3. 

Članak	70.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje 
Gradsko vijeće u mjesecu svibnju svake četvrte go-
dine.

Odredbom članka 34 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 1.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne 
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak	71.

Broj članova mjesnog odbora određuje se prema 
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Članak	77.a

Temeljni financijski akt Grada Virovitice je pro-
račun.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj 
dužan je utvrditi prijedlog Proračuna i podnijeti ga 
Gradskom vijeću Grada Virovitice na donošenje u 
roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun Grada Virovitice donosi Gradsko vijeće 
Grada Virovitice u skladu s posebnim zakonom.

Postupak donošenja Proračuna Grada Virovitice 
odnosno posljedice ne donošenja Proračuna utvrđene 
su sukladno odredbama utvrđenim Zakonom o loka-
lnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno 
posebnim zakonom. 

Odredbom članka 35. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik  Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g. osim članka 13., članka 14., 
članka 15. stavka 1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. i 7. 
i stavka 2. i 3., članka 25.,  članka 26. i članka 35. koji stupaju na snagu 
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i 
redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i pod-
ručne (regionalne) samouprave, te općinskih načelnika, gradonačelnika 
i župana, i članka 17. stavka 4. koji stupa na snagu danom pristupanja 
Republike Hrvatske Europskoj uniji., dodan je novi članak 77.a.

Odredbom članka 12. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni   vjesnik  Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., izmijenjen je članak 77.a

Članak	78.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću pro-
računsku godinu na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku go-
dinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko 
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na 
način i postupku propisanim zakonom i to najduže 
za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 

Članak	79.

Ako se tijekom proračunske godine smanje pri-
hodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni 
proračunom, proračun se mora uravnotežiti snižen-
jem predviđenih rashoda i izdataka ili pronalaženjem 
novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama 
i dopunama proračuna po postupku propisnom za 
donošenje proračuna.

Članak	80.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Gra-
da nadzire Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće donosi polugodišnji izvještaj o iz-
vršenju proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju pro-
računa u skladu sa posebnim zakonima.

Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gos-
podarenja nekretninama u vlasništvu Grada. 

Članak	75.

Grad Virovitica slobodno raspolaže prihodima 
koje ostvaruje u okviru svog samoupravnog djelokru-
ga i poslova koje obavlja.

Prihodi Grada Virovitice moraju biti razmjerni 
poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa 
zakonom.

Prihodi Grada Virovitice su:
- gradski porezi,  naknade, doprinosi i pristojbe, 
- prihodi od imovine u vlasništvu  Grada i imov-

inskih prava,
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih 

osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad 
ima udjele ili dionice,

- prihodi od naknada za koncesiju,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Grad Virovitica u skladu 
sa zakonom,

- udio u zajedničkom porezu
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena 

u državnom proračunu, 
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- primici od financijske imovine i zaduživanja
- drugi prihodi određeni zakonom.

Odredbom članka 11. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni   vjesnik  Grada Virovitice“ br. 1/18.) 

koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., djelomično je izmijenjen 

stavak 3.

Članak	76.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđe-
ni iznosi rashoda i izdataka Grada Virovitice iskazuju 
se u proračunu Grada Virovitice.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti ra-
spoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih 
potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni 
u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima, 
te iskazani kroz proračunske klasifikacije.

Članak	77.

Proračun Grada Virovitice i odluka o izvršavanju 
proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi 
za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest 
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. pros-
inca.
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prijedloga izmjena i dopuna odnosno prijedloga no-
vog statuta. 

Odredbom članka 38 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., dodan je novi stavak 3., a 
stavci 3. i 4. postaju stavci 4.i 5. 

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glaso-
vala većina svih članova Gradskog vijeća.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati promjenu Statuta, 
isti se prijedlog teksta ne može staviti na dnevni red 
prije isteka 6 mjeseci od dana zaključenja rasprave o 
njemu.

Članak	85.
  
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga 

donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom 
Gradskog vijeća, rješenja, upute i druge akte suk-
ladno zakonu, odlukama Gradskog vijeća i svojim 
poslovnikom.

Odredbom članka 39 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
članak 85. 

Članak	86.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz 
članka 83. i 85. ovog Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad za-
konitošću rada upravnih tijela.

Odredbom članka 40 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g.djelomično je , izmijenjen je 
članak 86. 

Članak	87.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih aka-
ta Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog član-
ka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom ti-
jelu županije, ako posebnim zakonom nije drugačije 
propisano.

Odredbom članka 41. . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je stavak 2.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se prim-
jenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku 
i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća poje-
dinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlu-

Odredbom članka 13. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni   vjesnik  Grada Virovitice“ br. 1/18.) 
koja  je stupila na snagu 08. veljače 2018.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 2.

Članak	81.

Grad Virovitica može se zaduživati uzimanjem 
kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira 
samo u skladu s posebnim zakonima.

Članak		82.

Grad Virovitica može davati suglasnosti i jamstva 
za zaduživanje ustanovama čiji je osnivač i pravnim 
osobama koje su u većinskom izravnom ili neizrav-
nom vlasništvu grada razmjerno udjelu u njezinom 
vlasništvu. 

Odluku o davanju suglasnosti jamstava iz stavka 
1. ovoga članka donosi Gradsko vijeće Grada Viro-
vitice sukladno posebnim zakonima i aktima Grada 
Virovitice.

Odredbom članka 36. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 2. 

XIII.	AKTI	GRADA

Članak	83.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja ut-
vrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluke, zaključke, pravilnike, 
preporuke, upute, deklaracije, rezolucije i druge opće 
akte. 

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedi-
načne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o poje-
dinačnim stvarima.

Odredbom članka 37 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
članak 83.

Članak	84.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se pri-
jedlogom Odbora za statutarno-pravna pitanja, gra-
donačelnika ili 1/3 članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za promjenu Statuta sadrži tekst izmjena 
i dopuna Statuta, odnosno novog Statuta s obrazlo-
ženjem.

Ukoliko prijedlog za promjenu statuta podnosi 
Odbor za statutarno-pravna pitanja ili jedna trećina 
članova Gradskog vijeća, tekst izmjena i dopuna, 
odnosno tekst novog statuta s obrazloženjem dostavl-
ja se Gradonačelniku na razmatranje i utvrđivanje 
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XV.	JAVNOST	RADA

Odredbom članka 44. . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je redni broj 
naslova.

Članak	90.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih 
tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavni-
ci medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s 
odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak	91.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku, objavljivan-

jem drugih tiskovina i drugim oblicima javnog 
priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 
službenom glasilu Grada Virovitice i na web 
stranicama Grada Virovitice.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblici-

ma javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u 

službenom glasilu Grada Virovitice i na web 
stranicama Grada Virovitice.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se 
izvještavanjem i napisima u tisku, na web stranicama 
Grada Virovitice i drugim oblicima javnog priopća-
vanja.

Odredbom članka 45 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., djelomično je izmijenjen 
stavak 3. 

Članak	92.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznim-
no, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i 
općim aktom Grada.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili 
dio sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog 
vijeća kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu 
s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem 
povjerljivosti.

Članak	93.

Grad Virovitica organizirat će svoj rad i poslo-
vanje tako da građani i pravne osobe mogu na jed-

kom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, pov-
jerene javne ovlasti.

Članak	88.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gra-
donačelnika kojima se rješava o pravima, obveza-
ma i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, 
ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne 
može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor.

Odredbom članka 42. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., brisani su stavci 1. i 2., a 
dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1. 

Članak	89.

Opći akti objavljuju  se u Službenom vjesniku 
Grada Virovitice. 

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi  dan od 
dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih 
razloga, općim aktom propisano drugačije.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Virovitice, 

postupku donošenja i objavi akata, te vjerodosto-
jnom tumačenju utvrđuju se Poslovnikom Gradskog 
vijeća.

XIV.	NADZOR	ZAKONITOSTI	RADA	I	OPĆIH	
AKATA

          
Članak	89.a

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih aka-
ta koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko 
vijeće, Gradonačelnik i upravna tijela obavljaju na-
dležna središnja tijela državne uprave, svako u svo-
jem djelokrugu sukladno posebnom zakonu. 

             
Članak	89.b

Nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela 
obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupra-
vnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavlja ured 
državne uprave u Županiji i nadležna središnja tijela 
državne uprave, svako u svojem djelokrugu sukladno 
posebnom propisu.

Odredbom članka 43. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., dodan je novi naslovi i  novi 
članci 89.a i 89. b.
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XVI.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Odredbom članka 47 . Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/13.) 
koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., izmijenjen je redni broj 
naslova. 

Članak	48.

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

  
Članak	49.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan 
od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Viro-
vitice“, osim članka 13., članka 14., članka 15. stavka 
1. točka 8., članka 20., članka 21. stavak 1. točke 6. 
i 7. i stavka 2. i 3., članka 25.,  članka 26. i članka 
35. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redo-
vitih izbora za članove predstavničkih tijela jedini-
ca lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, i član-
ka 17. stavka 4. koji stupa na snagu danom pristupan-
ja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 

Virovitice“ br. 5/14. od 10. travnja 2014.)

Članak 4.

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

 
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 1/18. od 31. siječnja 2018.)

Članak 14.

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

Članak 15.

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

nostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom 
zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te is-
punjavati građanske dužnosti.

Članak	94.
 
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i 

druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim 
tijelima utvrđuje Gradonačelnik. 

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan 
način javno obaviješteni o radnom vremenu, ure-
dovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad 
upravnih tijela Grada Virovitice.

Odredbom članka 46 . Statutarne odluke o izmjenama i dopuna-
ma Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 
1/13.) koja je stupila na snagu  15.veljače 2013.g., brisan je stavak 2., a 
dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. 

Članak	95.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Gra-
da mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom 
mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija 
tijela Grada.

XVI.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Statut Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 5/09. od 08. travnja 2009.)

Članak	96.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju 
Statuta Grada Virovitice i zakona, uskladit će se  s 
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje 
pojedino područje u zakonom propisanom roku. 

  
Članak	97.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti 
Statut Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Vi-
rovitice br: 1/06., 12/07. i 4/08.).

Članak	98.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“,  a 
dosadašnje Gradsko poglavarstvo nastavlja s radom 
sukladno odredbama zakona.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 

Virovitice“ br. 1/13. od 7. veljače 2013.)
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PREDGOVOR

Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva 
Grada Virovitice predstavlja nacrt poticanja razvoja 
gospodarstva putem kojih su opisani nezavisni pro-
grami poticanja, njihova svrha, potrebne aktivnosti i 
očekivani učinak. 

1.	 UVOD

Svojim gospodarskim razvojem Hrvatska je na 
putu prema članstvu EU. Vlada Republike Hrvatske 
u svom dokumentu „Program poticanja malog i 
srednjeg poduzetništva”, poduzetništvo smatra glav-
nom pokretačkom snagom hrvatskog gospodarst-
va. Gospodarska stabilnost, učinkovit pravni sustav 
te demokracija i slobodno poduzetništvo temeljni 
su preduvjeti razvitka koji će Hrvatskoj omogućiti 
uključivanje u zajednicu modernih i demokratskih 
država. Glavni cilj RH na tom putu priključivanja 
EU je povećanje proizvodnje i izvoza uz smanjivan-
je ukupne javne potrošnje, ubrzavanje privatizacije 
i nastavak restrukturiranja gospodarskih subjekata, 
povećanje stope zaposlenosti i podizanje životnog 
standarda.

Programskim odrednicama budući gospodarski 
razvitak treba usmjeriti na otvaranje gospodarskih 
zona, čijim bi se otvaranjem riješili problemi nedo-
statka uređenih zemljišta i poslovnih prostora.

Takvom cilju teži i Grad Virovitica, koji je prije 
Domovinskog rata bio jedan od najznačajnijih gos-
podarskih središta sjevernog dijela Hrvatske. Njego-
va razvijenost isticala se raznolikom industrijom kao 
što je: drvoprerađivačka, duhanska, prehrambena, 
metaloprerađivačku, tekstilna i kožarska tvornica, ali 
danas u Gradu Virovitici nekih od navedenih indus-
trija više nema.

Stoga je glavna svrha Programa razvoja gospo-
darskih zona na području Grada Virovitice, poticanje 
razvoja poduzetništva. Na taj način poduzetnicima 
će se omogućiti povoljniji način gradnje i kupnje 
zemljišta koje je već u potpunosti opremljeno po-
trebnom infrastrukturom. Programom razvoja po-
duzetništva realizirali bi se projekti razvoja malih i 
srednjih trgovačkih društava i obrta kao pokretačke 
snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog 
razvoja, s ciljem povećanja broja gospodarskih sub-
jekata i poboljšavanje njihovih poslovnih rezultata, 
povećanje konkurentnosti poduzetnika, povećanje 
stope zaposlenosti, te povećanje udjela proizvodnje 
u ukupnom gospodarstvu Grada Virovitice. Postavl-
janjem niza mjera razvoja poduzetništva za područje 

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vi-
jeća Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Vi-
rovitice“ br. 5/09., 9/10. i 1/13.), Odbor za statutar-
no-pravna pitanja na 8.  sjednici održanoj dana 26. 
veljače 2018. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Pro-
grama olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada 
Virovitice. 

Pročišćeni tekst Programa olakšica i poticaja raz-
voja gospodarstva Grada Virovitice sadrži Program 
olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Viro-
vitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11.), 
Izmjenu Programa olakšica i poticaja razvoja gos-
podarstva Grada Virovitice („Službeni vjesnik Gra-
da Virovitice“ br.1/13.), Izmjenu Programa olakšica 
i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice  
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/14.) i 
Izmjenu Programa olakšica i poticaja razvoja gospo-
darstva Grada Virovitice  („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 13/17.) 

Klasa: 021-03/18-01/06
Ur.broj: 2189/01-07/3-18-4
Virovitica, 26. veljače 2018. 
       

Predsjednica
Odbora	za	statutarno-pravna	pitanja

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

Program	olakšica	i	poticaja
razvoja	gospodarstva	
Grada	Virovitice
-	pročišćeni	tekst	-

SADRŽAJ:

PREDGOVOR.
1.  UVOD
2.  POLAZNA OSNOVA ZA IZRADU PRO-

GRAMA
3.  CILJEVI PROVOĐENJA PROGRAMA
4.  ANALIZA POSTOJEĆIH MJERA POTICANJA 

ULAGANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA
5.  ANALIZA UČINKOVITOSTI DOSADAŠNJIH 

OLAKŠICA I  POTICAJA RAZVOJA GOSPO-
DARSTVA GRADA VIROVITICE

6. USPOREDNA ANALIZA PROGRAMA 
OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA DRUGIH 
GRADOVA

7.  OPIS PROGRAMA OLAKŠICA I POTICAJA 
RAZVOJA GOSPODRSTVA GRADA VIRO-
VITICE.

8. ZAKLJUČAK.
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jeti i unaprijediti gospodarstvo Grada Virovitice, te 
Grad Viroviticu učiniti privlačnim za domaće i ino-
zemne investicije. Koncept Programa se sastoji od 
mjere čija je provedba usmjerena ka stvaranju povo-
ljne i privlačne poduzetničke klime za poduzetništvo 
u Gradu Virovitici, što se namjerava postići nizom 
općih i detaljnih ciljeva. Provedba mjere pridonosi 
postizanju općeg cilja Programa.

3.1.	 OPĆI	CILJEVI

Provedbom ovog Programa Grad Virovitica želi 
doprinijeti postizanju sljedećih općih ciljeva:
• Privlačenje investitora na područje Grada Virovi-

tice
• Stvaranje novih radnih mjesta 
• Razvitak gospodarskih zona
• Podizanje konkurentnosti malog i srednjeg po-

duzetništva
• Tehnologijski razvitak prioritetnih industrijskih 

djelatnosti
• Razvitak proizvoda i usluga u prioritetnim indus-

trijskim djelatnostima
• Poticanje izvoznih aktivnosti domaćih tvrtki i 

povećanje prihoda od izvoza

3.2.	 DETALJNI	CILJ

Detaljni cilj mjere je odobravanje poticaja za 
ulazak u gospodarske zone koje se razvijaju ili plan-
iraju razviti, a kojima se kvalificiranim poduzeći-
ma nudi zemljište po povlaštenim cijenama, kao i 
olakšice odnosno oslobođenje plaćanja komunalnog 
doprinosa za poduzetnike koji zadovoljavaju posebne 
kriterije, plaćanja u obrocima komunalnog doprinosa 
i oslobođenjem plaćanja dijela komunalne naknade 
za poduzetnike koji zadovoljavaju posebne kriterije.

4.	 ANALIZA	POSTOJEĆIH	MJERA	POT-
ICANJA	 ULAGANJA	 RAZVOJA	 GOSPO-
DARSTVA

Prema ekonomskim pokazateljima, Hrvatskoj je 
potreban ekonomski rast koji bi joj omogućio bržu 
ekonomsku integraciju s Europskom unijom (EU) i 
rast životnog standarda stanovništva. Ekonomski rast 
ovisi o količini i kvaliteti ulaganja što ga ostvaruju 
poduzeća.

Vlada RH je kroz zakonske akte i programe gos-
podarskog razvitka jedinicama lokalne samouprave 

Grada Virovitice, kroz sustavne mjere olakšica, po-
duzetnici dugoročno rješavaju potrebe za poslovnim 
prostorom izgradnjom na zemljištu u poduzetničkim 
zonama, potiče se proizvodnja kako za domaće tako 
i za inozemno tržište, otvaraju se nova radna mjesta, 
što bi u konačnici rezultiralo povećanjem životnog 
standarda građana.

Program olakšica i poticaja razvoja gospodarst-
va Grada Virovitice je definiran sukladno Strategiji 
razvoja Virovitičko-podravske županije i Programom 
ukupnog razvitka Grada Virovitice, kako bi se u pot-
punosti iskoristili svi postojeći gospodarski potenci-
jali.

2.	 	 	 POLAZNA	 OSNOVA	 ZA	 IZRADU	 PRO-
GRAMA

Najvažnije načelo za poticanje investicija Grada 
Virovitice jest odobravanje	financijskih	poticaja.

Strategija Programa sastoji se od mjere poticanja	
investicija	u	gospodarskim	zonama.

Prilikom	 definiranja	 mjere	 korištena	 je	 sl-
jedeća	dokumentacija:
• Županijska razvojna strategija Virovitičko-po-

dravske županije 2007. – 2013.
• Program ukupnog razvitka Grada Virovitice
• Statut Grada Virovitice
• Program izgradnje Poduzetničke zone II
• Program izgradnje Poduzetničke zone III
• Program izgradnje Poduzetničke zone Antunovac
• Program izgradnje Poduzetničke zone Sjever
• Program izgradnje Poduzetničke zone Zapad 

Osim navedene dokumentacije Program se oslo-
nio na važeće zakonske akte, programe Vlade Re-
publike Hrvatske i resornih Ministarstava kojima se 
također potiče razvoj poduzetničkih zona i gospo-
darstva RH. Radi	se	o	sljedećim	aktima:
• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi
• Zakon o poticanju ulaganja
• Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
• Program poticaja malog i srednjeg poduzetništva 

2008. – 2012. (MINGORP)
• Operativni plan poticanja malog i srednjeg po-

duzetništva za 2011. godinu (MINGORP)

3.			CILJEVI	PROVOĐENJA	PROGRAMA

Implementacijom „Programa olakšica i poticaja 
razvoja gospodarstva Grada Virovitice” želi se oživ-
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- stvaranje uvjeta za povezivanje subjekata malog 
gospodarstva radi nastupa na tržištu

- druge aktivnosti za ostvarenje ciljeva razvoja ma-
log gospodarstva.

Nositelji programa poticanja malog gospodarstva 
su:
- Ministarstva - MINGORP,	 MZOŠ,	 MPŠVG,	

MMTPR
- Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - 

HAMAG
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR
- Hrvatski zavod za zapošljavanje - HZZ
- Hrvatska gospodarska komora - HGK
- Hrvatska obrtnička komora - HOK
- Poslovne banke
- Jedinice područne (regionalne) i lokalne 

samouprave.

5.	 ANALIZA	UČINKOVITOSTI	DOSADA-
ŠNJIH	 OLAKŠICA	 I	 	 POTICAJA	 RAZVOJA	
GOSPODARSTVA GRADA VIROVITICE

Novo zapošljavanje i poticanje investicija u po-
duzetništvu pokretači su opće dobrobiti, porasta 
standarda i kvalitete života stanovništva u svakoj sre-
dini. Stoga je Grad Virovitica 2004. godine krenuo 
u izgradnju Poduzetničke zone II (završena izgrad-
nja 2006. godine) i Poduzetničke zone III (završena 
izgradnja 2009. godine), te rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa oko Poduzetničke zone Sjever koja 
nalazi uz cestu gdje je smještena sva potrebna in-
farstruktura i Poduzetničke zone Antunovac koja je 
djelomično opremljena komunalnom infrastruktu-
rom. Cijene su bile iznimno poticajne od čak 1 kn/
m2 (2004. godini), a 50 kn/m2 (2008. godine), obroč-
no plaćanje komunalnog dopirinosa i oslobođanje 
plaćanja dijela komunalne naknade kroz tri godine 
od početka poslovanja tvrtke. Prije izgradnje Po-
duzetničke zone II i III i rješenih imovinsko pravnih 
odnosa oko Poduzetničke zone Sjever i Poduzetničke 
zone Antunovac, 2004. godine u gradu Virovitici je 
bilo registriranih 214 trgovačkih društava i 472 obrta 
i broj nezaposlenih iznosio je 2.127 osoba. Od 2004. 
godine do 2010. godine nizom olakšica i poticaja 
povećavo se broj tvrtki i obrta, te broj nezaposlenih 
osoba smanjivao. 2006. godine povećao se broj tr-
govačkih društava 231, broj obrta 518 i broj nezapos-
lenih se smanjio 2035 osoba, dok u 2010. godini s ob-
zirom na krizu u svijetu i državi, a koja nije zaobišla 
niti naš grad smanjio se broj trgovačkih društava 206, 
broj obrta 438, ali broj nezaposlenih se je smanjio 
2014 osoba.

Znači da izgradnjom Poduzetničkih zona Grad Vi-
rovitica je povećao broj trgovačkih društava i obrta 
dok se je broj nezaposlenih smanjivao konstantno.    

omogućila samoinicijativni utjecaj na razvoj svoje 
regije. Obzirom da poduzetnici predstavljaju polugu 
gospodarskog razvoja, treba im osigurati svu potreb-
nu potporu. Otvaranje gospodarskih zona predstavlja 
dugoročno rješenje koje poduzetnicima omogućava 
otvaranje novih poslovnih prostora, otvaranje novih 
radnih mjesta, te se na taj način stvara poduzetničko 
okruženje i potiče razvoj gospodarstva, a samim tim 
povećava i životni standard. Mala i srednja poduzeća 
okvir su za realizaciju poduzetničkih inicijativa koje 
čine osnovu gospodarstva.

Prihodi koje ostvaruju poduzeća, nisu dovoljna 
za značajnija ulaganja, tako da su potrebni dodatni 
izvori financiranja. Malom i srednjem poduzetništvu 
pruža se podrška kroz poticajne mjere države i osta-
lih institucija u obliku kreditnih ili bespovratnih pro-
grama potpore, direktnim potporama iz proračuna ili 
kroz različite porezne i druge olakšice.

Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospo-
darstva, definirane su osnove za primjenu poticajnih 
mjera gospodarske politike. Poticajne mjere odnose 
se na:
- kreditiranje subjekata malog gospodarstva pod 

povoljnijim uvjetima i subvencioniranje kamata 
po preuzetim kreditima, te kreditiranje za poče-
tak poslovanja

- davanje jamstava za kredite
- osnivanje fondova rizičnog kapitala
- davanje u zakup nekretnina i drugih infrastruk-

turnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, 
pod pogodovanim uvjetima uključivo i bez nak-
nade, te prodaja nekretnina i drugih infrastruk-
turnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske 
pod pogodovanim uvjetima

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći za sub-
jekte malog gospodarstva

- pojednostavljenje postupka za osnivanje, poslo-
vanje i razvoj subjekata malog gospodarstva i nji-
hovih udruga

- davanje potpora za povećanje zapošljavanja
- davanje potpora za sudjelovanje na međunarod-

nim sajmovima i specijaliziranim izložbama u 
zemlji i inozemstvu

- organiziranje centara za poduzetništvo, po-
duzetničkih inkubatora i zona malog gospodarst-
va, te drugih pravnih osoba za poticanje malog 
gospodarstva

- uspostavljanje informacijskog sustava za malo 
gospodarstvo

- promicanje poduzetništva i poticanje razvoja 
ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih

- davanje potpora za istraživanje, razvoj i primjenu 
inovacija te uvođenje suvremenih tehnologija
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6.	 USPOREDNA	 ANALIZA	 PROGRAMA	 OLAKŠICA	 I	 POTICAJA	 RAZVOJA	
DRUGIH	GRADOVA

 
Razvijene regije koje su zbog dobro razvijenih infrastrukturnih uvjeta i povoljne gospodarske 

klime privlačne poduzetnicima, u pravilu osiguravaju manji broj stimulativnih mjera za ulazak u 
gospodarske zone u odnosu na manje razvijena područja. Korisnici gospodarskih zona prije sve-
ga koriste prednosti uređene prometne infrastrukture (auto ceste, pristupne ceste i ceste u zoni), 
komunalne infrastrukture (vodovodne instalacije, tehnološku vodu i industrijsku kanalizaciju, in-
stalacije oborinske odvodnje i kanalizacije u zoni i priključak na vanjske instalacije), energetske 
infrastrukture (trafostanice, javna rasvjeta, električni priključci i plinski priključci), telefonsku 
i internetsku mreža, te organizirano sakupljanje i odvoz otpada, s eventualnom mogućnošću 
odvojenog sakupljanja otpada i reciklažnim dvorištem. Povoljne cijene zemljišta u odnosu na 

5.1.	 ANALIZA	STOPE	NEZAPOSLENOSTI

Stopa nezaposlenosti je postotni udio nezaposlenih u radno-aktivnom stanovništvu (radnoj 
snazi) prema administrativnim izvorima, pri čemu je broj nezaposlenih onaj iz evidencije Za-
voda, a podaci o broju zaposlenih dobivaju se redovitim statističkim istraživanjima Državnog 
zavoda za statistiku i iz evidencija o aktivnim osiguranicima mirovinskog osiguranja. Tabela 1. 
pokazuje stopu registrirane nezaposlenosti na dan 31.12.2010. godine za Republiku Hrvatsku, 
Virovitičko-podravsku županiju i Grad Viroviticu.
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Stopa nezaposlenosti je postotni udio nezaposlenih u radno-aktivnom stanovništvu (radnoj 
snazi) prema administrativnim izvorima, pri čemu je broj nezaposlenih onaj iz evidencije Zavoda, a 
podaci o broju zaposlenih dobivaju se redovitim statističkim istraživanjima Državnog zavoda za 
statistiku i iz evidencija o aktivnim osiguranicima mirovinskog osiguranja. Tabela 1. pokazuje stopu 
registrirane nezaposlenosti na dan 31.12.2010. godine za Republiku Hrvatsku, Virovitičko-podravsku 
županiju i Grad Viroviticu. 
 
Tablica 2.: Pregled stope registrirane nezaposlenosti 
          
 

 Stopa  registrirane  nezaposlenosti  na dan  

 Grad Virovitica Virovitičko-podravska županija Republika Hrvatska 

31.12.2007. 13,7 % 25,0 % 14,1 % 
31.12.2008. 12,8 % 24,3 % 13.7 % 
31.12.2009. 15,6 % 27,9 % 16,1 % 
31.12.2010. 18,2% 31,7% 17,8% 

 
Izvor: HZZZ 

 
 
 
 
 
 
6. USPOREDNA ANALIZA PROGRAMA OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA DRUGIH 

GRADOVA 
 

Razvijene regije koje su zbog dobro razvijenih infrastrukturnih uvjeta i povoljne gospodarske 
klime privlačne poduzetnicima, u pravilu osiguravaju manji broj stimulativnih mjera za ulazak u 
gospodarske zone u odnosu na manje razvijena područja. Korisnici gospodarskih zona prije svega 
koriste prednosti uređene prometne infrastrukture (auto ceste, pristupne ceste i ceste u zoni), 
komunalne infrastrukture (vodovodne instalacije, tehnološku vodu i industrijsku kanalizaciju, 
instalacije oborinske odvodnje i kanalizacije u zoni i priključak na vanjske instalacije), energetske 
infrastrukture (trafostanice, javna rasvjeta, električni priključci i plinski priključci), telefonsku i 
internetsku mreža, te organizirano sakupljanje i odvoz otpada, s eventualnom mogućnošću odvojenog 
sakupljanja otpada i reciklažnim dvorištem. Povoljne cijene zemljišta u odnosu na tržišne cijene i 
uređeni imovinsko-pravni odnosi u zemljišnim knjigama dodatno olakšavaju pokretanje poslovnih 
aktivnosti u poduzetničkim zonama. 

Razvijene regije već niz godina ulažu značajne napore u razvitak i promociju gospodarstva, te su 
rezultati evidentni.          
 

Manje razvijena područja u cilju poticanja razvoja lokalnog gospodarstva odobravaju veći broj 
olakšica u svojim gospodarskim zonama u odnosu na razvijena područja. Dodjela zemljišta u 
gospodarskim zonama većinom se temelji se na sustavu prodaje zemljišnih parcela unutar gospodarske 
zone putem javnog natječaja po povlaštenim cijenama. Značajne razlike u cijeni kvadratnog metra 
zemljišta mogu se dovesti u vezu s tržišnom cijenom zemljišta na pojedinom području: što je regija 
gospodarski slabije razvijena, cijena zemljišta je niža. Cijena zemljišta u poslovnoj zoni u Novoj 
Gradišci koja se nalazi na gospodarstveno slabo razvijenom području, iznosi svega 25 kn/m2, dok 
poslovna zona Ivanec u Varaždinu gdje bilježimo izuzetno kvalitetne gospodarske pomake, zemljišta 
prodaje po 91kn/m2, a u Novigradu koji je smješten u visoko razvijenoj regiji Istri, cijena iznosi čak 
300 kn/m2. Postoje i primjeri gdje se zemljište dodjeljuje po 0,00 kn/m2 kao što je slučaj u 
poduzetničkoj zoni Beli Manastir koja se nalazi na području od posebne državne skrbi te se ulažu 
najveći napori u oživljavanje gospodarstva. 
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poticajne od čak 1 kn/m2 (2004. godini), a 50 kn/m2 (2008. godine), obročno plaćanje komunalnog 
dopirinosa i oslobođanje plaćanja dijela komunalne naknade kroz tri godine od početka poslovanja 
tvrtke. Prije izgradnje Poduzetničke zone II i III i rješenih imovinsko pravnih odnosa oko 
Poduzetničke zone Sjever i Poduzetničke zone Antunovac, 2004. godine u gradu Virovitici je bilo 
registriranih 214 trgovačkih društava i 472 obrta i broj nezaposlenih iznosio je 2.127 osoba. Od 2004. 
godine do 2010. godine nizom olakšica i poticaja povećavo se broj tvrtki i obrta, te broj nezaposlenih 
osoba smanjivao. 2006. godine povećao se broj trgovačkih društava 231, broj obrta 518 i broj 
nezaposlenih se smanjio 2035 osoba, dok u 2010. godini s obzirom na krizu u svijetu i državi, a koja 
nije zaobišla niti naš grad smanjio se broj trgovačkih društava 206, broj obrta 438, ali broj 
nezaposlenih se je smanjio 2014 osoba. 
 

Znači da izgradnjom Poduzetničkih zona Grad Virovitica je povećao broj trgovačkih društava i 
obrta dok se je broj nezaposlenih smanjivao konstantno.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1.: Broj registriranih nezaposlenih osoba od 2003. – 2010. godine u Gradu Virovitici 
 
 

 
 

MJESEC 

         
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

1. 2.543 2.630 2.230 2.287 2.178 2.029 1.804 1.692 2.020 
2. 2.569 2.713 2.195 2.331 2.188 2.020 1.780 1.839 2.112 
3. 2.625 2.653 2.184 2.294 2.161 1.972 1.763 1.793 1.991 
4. 2.604 2.628 2.155 2.244 2.056 1.852 1.654 1.763 1.960 
5. 2.569 2.486 2.050 2.160 1.971 1.770 1.603 1.819 1.946 
6. 2.514 2.435 2.053 2.094 1.970 1.677 1.515 1.722 1.990 
7. 2.545 2.461 2.038 2.094 2.011 1.599 1.588 1.718 1.988 
8. 2.564 2.253 2.067 2.138 1.969 1.588 1.625 1.788 2.013 
9. 2.483 2.189 2.187 2.165 1.983 1.630 1.601 1.812 1.997 

10. 2.409 2.076 2.087 2.056 1.988 1.708 1.599 1.835 2.030 
11 2.391 2.108 2.089 2.084 1.960 1.653 1.594 1.798 2.027 
12. 2.454 2.221 2.186 2.082 1.989 1.693 1.571 1.837 2.092 

PROSJEK 2.523 2.404 2.127 2.169 2035 1.766 1.635 1.785 2.014 
VERIŽNI 

INDEX 106,3 95,3 88,5 102,0 93,8 86,78 92,58 109,17 112,83 

 

Izvor:HZZZ 

 

 

 

5.1. ANALIZA STOPE NEZAPOSLENOSTI 
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podarske zone za koje postoji interes
- Povećan broj i vrsta poduzeća kvalificiranih za 

ostvarivanje posebnih povlastica
- Povećan broj novootvrenih radnih mjesta

7.3.	 MJERA	PROGRAMA

Naziv mjere Programa je Poticanje	investicija	u	
gospodarskim	zonama	i	svim	građevinskim	zona-
ma	grada	Virovitice.

Ciljevi	mjere	
a) Sustav mjera poticaja za ulazak u gospodarske 

zone koje su izgrađene, koje su u fazi razvo-
ja ili se planiraju razviti, dodjelom zemljišta po 
povlaštenim cijenama, oslobađanjem plaćanja 
komunalnog doprinosa za tvrtke od gospodar-
skog značaja za grada Viroviticu, oslobađanjem 
plaćanja komunalnog doprinosa za zapošlja-
vanje više od 50 novozaposlenih u proizvodnoj 
djelatnosti, plaćanjem komunalnog doprinosa po 
povlaštenim cijenama, popustom na jednokrat-
no plaćanje komunalnog doprinosa i obročnim 
plaćanjem komunalnog doprinosa, te oslobađan-
jem plaćanja komunalne naknade u cijelosti i os-
lobođenje plaćanja dijela komunalne naknade, 
te oslobađanje plaćanja 50% iznosa za sve po-
duzetnike i obrtnike koji imaju tvrtke ili obrte 
registrirane na području grada Virovitice i koji 
zapošljavaju više od 30 zaposlenih uz zadržavan-
je istog broja prijavljenih zaposlenih osoba tije-
kom subvencionirane godine. 

b) Poticanje investitora za dolazak u grad Virovi-
ticu,

c) Poticanje zapošljavanja u gradu Virovitici

Opis	mjere
Svrha mjere je poticanje investicija poduzetnika 

u gospodarske zone koje su razvijene (Poduzetnička 
zona II, Poduzetnička zona III, Poduzetnička zona 
Antunovac i Poduzetnička zona Sjever, Poduzetnič-
ka zona Zapad I i Zapad II). Grad Virovitica će nu-
diti povoljne uvjete za ulazak u gospodarske zone 
kroz kupnju građevinskog zemljišta po povlaštenim 
cijenama, mogućnost oslobađanja plaćanja komu-
nalnog doprinosa, oslobađanja plaćanja komunalnog 
doprinosa za zapošljavanje veće od 50 novozapos-
lenih u proizvodnoj djelatnosti, plaćanjem komunal-
nog doprinosa po povlaštenim cijenama i obročnim 
plaćanjem komunalnog doprinosa, te oslobođenjem 
plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslo-
vanja 100% i u drugoj godini poslovanja 50%, za 

tržišne cijene i uređeni imovinsko-pravni odnosi u 
zemljišnim knjigama dodatno olakšavaju pokretanje 
poslovnih aktivnosti u poduzetničkim zonama.

Razvijene regije već niz godina ulažu značajne 
napore u razvitak i promociju gospodarstva, te su re-
zultati evidentni.         

Manje razvijena područja u cilju poticanja razvoja 
lokalnog gospodarstva odobravaju veći broj olakšica 
u svojim gospodarskim zonama u odnosu na razvije-
na područja. Dodjela zemljišta u gospodarskim zona-
ma većinom se temelji se na sustavu prodaje zeml-
jišnih parcela unutar gospodarske zone putem javnog 
natječaja po povlaštenim cijenama. Značajne razlike 
u cijeni kvadratnog metra zemljišta mogu se doves-
ti u vezu s tržišnom cijenom zemljišta na pojedinom 
području: što je regija gospodarski slabije razvijena, 
cijena zemljišta je niža. Cijena zemljišta u poslov-
noj zoni u Novoj Gradišci koja se nalazi na gospo-
darstveno slabo razvijenom području, iznosi svega 
25 kn/m2, dok poslovna zona Ivanec u Varaždinu 
gdje bilježimo izuzetno kvalitetne gospodarske po-
make, zemljišta prodaje po 91kn/m2, a u Novigradu 
koji je smješten u visoko razvijenoj regiji Istri, cije-
na iznosi čak 300 kn/m2. Postoje i primjeri gdje se 
zemljište dodjeljuje po 0,00 kn/m2 kao što je slučaj 
u poduzetničkoj zoni Beli Manastir koja se nalazi na 
području od posebne državne skrbi te se ulažu na-
jveći napori u oživljavanje gospodarstva.

7.	 OPIS	PROGRAMA	OLAKŠICA	I	POTI-
CAJA	RAZVOJA	GOSPODRSTVA	GRADA	VI-
ROVITICE

Mjera: Poticanje investicija u gospodarskim 
zonama i Gradu Virovitici

7.1.	 STRATEGIJA	PROGRAMA

Strategija programa zasniva se na načelu odobra-
vanje	financijskih	poticaja	i	olakšica.

Financijski poticaji i olakšice se stvaraju kroz 
poticanje investicija koje su usmjerene za privlačenje 
atraktivnih poduzeća u gospodarske zone.

7.2.	 OČEKIVANI	REZULTATI

Očekivani rezultati su sljedeći:
- Povećani broj prijava/ponuda zainteresiranih za 

ulazak u gospodarske zone
- Povećan broj i vrsta novih investicija unutar gos-
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putem kupnje zemljišta uz povlaštene cijene 
zemljišta po m2 za poduzetnike koji zadovoljava-
ju posebne kriterije,

• Prijedlog	 2	 se	 nadovezuje	 na	Modul	 2: Poti-
caj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu 
putem mogućnosti oslobađanja plaćanja komu-
nalnog doprinosa, plaćanja komunalnog doprino-
sa po povlaštenim cijenama i obročno plaćanje 
komunalnog doprinosa, rok otplate: godina dana, 
te oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa 
za veće zapošljavanje (više od 50 novozaposlen-
ih osoba) u proizvodnoj djelatnosti i zadržavanje 
tog broja 5 godina

• Prijedlog	 3	 se	 nadovezuje	 na	Modul	 3: Poti-
caj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu 
putem oslobođenja plaćanja komunalne nak-
nade za prvu godinu poslovanja i dijela komu-
nalne naknade za drugu godinu poslovanja za 
poduzetnike koji zadovoljavaju posebne kriteri-
je, te oslobađanje plaćanja 50% iznosa za sve po-
duzetnike i  obrtnike koji imaju tvrtke ili obrte 
registrirane na području grada Virovitice i koji 
zapošljavaju više od 30 zaposlenih osoba, uz za-
državanje istog broja prijavljenih zaposlenih oso-
ba tijekom subvencionirane godine.

• Prijedlog	 4	 se	 nadovezuje	 na	Modul	 4:	Poti-
caj poduzetnicima i obrtnicima Grada Virovitice 
putem stručne potpore u realizaciji programa pot-
icanja financiranih iz državnog i županijskog pro-
računa.

Popis	pokazatelja	za	odabir	kriterija	podobno-
sti	projekta	za	ovu	mjeru.

Podobnim	 poduzećima se odobravaju povoljni 
uvjeti	kupnje zemljišta prema sljedećim kriterijima:
• Prioritetna djelatnost
• Broj radnih mjesta
• Izvozna orijentiranost
• Preseljenje tvrtke sa lokacije u Gradu Virovitici
• Visina investicije

Ciljne	 skupine	mjera	 i	 potrebne	 kvalifikacije	
primatelja	poticaja
• Domaća i inozemna poduzeća i obrti

Očekvani	rezultati
Pogodnosti	za	poduzetnike	i	obrtnike

• Poticaji pri dodjeli zemljišta (razni popusti na ci-
jenu otkupa zemljišta)

• Mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog 
doprinosa, oslobađanje plaćanja komunalnog 
doprinosa za veće zapošljavanje (više od 50 no-

poduzetnike koji zadovoljavaju posebne kriterije, te 
oslobađanje plaćanja 50% iznosa za sve poduzetnike 
i obrtnike koji imaju tvrtke ili obrte registrirane na 
području grada Virovitice i koji zapošljavaju više od 
30 zaposlenih uz zadržavanje istog broja prijavljenih 
zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godine. 

Ova mjera se zasniva na modulima za poticanje 
investicija koji će biti sastavni dio programa mjere 
poticanja investicija u gospodarskim zonama i gradu 
Virovitici.

Mjere	 poticanja	 investicija	 u	 gospodarskim	
zonama	i	svim	građevinskim	zonama	grada	Viro-
vitice	zasnivaju	se	na	sljedećim	pretpostavkama:
(1) Poduzetnik, budući kupac, snosi troškove prikl-

jučivanja na infrastrukturu,
(2) Konkretni uvjeti ulaska poduzetnika u gospodar-

sku zonu će ovisiti o načinu dodjele zemljišta - 
uvjeti kupnje;

Moduli	za	poticanje	investicija u gospodarskim 
zonama Grada Virovitice bi se oblikovali kako slije-
di:
• Modul	1: Poticaj poduzetnicima za ulazak u gos-

podarsku zonu kupnjom zemljišta uz povlaštene 
cijene zemljišta,

•	 Modul	 2: Poticaj poduzetnicima putem os-
lobađanja plaćanja komunalnog doprinosa za 
proizvodne tvrtke te tvrtke od gospodarskog in-
teresa za grad, oslobađanje plaćanja komunal-
nog doprinosa za veće zapošljavanje (više od 50 
novozaposlenih osoba) u proizvodnoj djelatnos-
ti i zadržavanje tog broja 5 godina, plaćanja ko-
munalnog doprinosa po povlaštenim cijenama, i 
obročne otplate komunalnog doprinosa,

•	 Modul	3: Poticaj poduzetnicima za ulazak u gos-
podarsku zonu putem oslobođenja plaćanja ko-
munalne naknade u prvoj godini poslovanja 100% 
i u drugoj godini poslovanja 50%, te oslobađanje 
plaćanja 50% iznosa za sve poduzetnike i obrtni-
ke koji imaju tvrtke ili obrte registrirane na pod-
ručju grada Virovitice i koji zapošljavaju više od 
30 zaposlenih osoba, uz zadržavanje istog bro-
ja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subven-
cionirane godine.

•	 Modul	 4: Poticaj poduzetnicima i obrtnicima 
u realizaciji programa poticanja financiranih iz 
državnog i županijskog proračuna.

Prijedlozi	 za	 poticanje	 poduzetništva	 u	 gos-
podarskim	zonama	i	svim	građevinskim	zonama	
grada	Virovitice:	
• Prijedlog	 1	 se	 nadovezuje	 na	Modul	 1: Poti-

caj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu 
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vozaposlenih osoba) u proizvodnoj djelatnos-
ti i zadržavanje tog broja 5 godina, plaćanje ko-
munalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i 
obročno plaćanje komunalnog doprinosa

• Oslobođenje plaćanja komunalne naknade u ci-
jelosti za prvu godinu poslovanja tvrtke i os-
lobađanje plaćanja dijela komunalne naknade za 
drugu godinu poslovanja tvrtke, te oslobađanje 
plaćanja 50% iznosa za sve poduzetnike i  obrtni-
ke koji imaju tvrtke ili obrte registrirane na pod-
ručju grada Virovitice i koji zapošljavaju više od 
30 zaposlenih osoba, uz zadržavanje istog bro-
ja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subven-
cionirane godine.

• Stručna potpora u realizaciji programa i poticaja 
financiranih iz državnih i županijskih proračuna

Pogodnosti	kroz	državne	poticaje	za	kvalifici-
rana	poduzeća:
1.  poticaji za mikropoduzetnike,
2.  porezni poticaji,
3.  carinski poticaji,
4.  poticaji za opravdane troškove novih radnih mjes-

ta povezanih s investicijskim projektom,
5.  poticaji za opravdane troškove usavršavanja pov-

ezanih s investicijskim projektom,
6.  poticajne mjere za:
 A. razvojno-inovacijske aktivnosti,
 B. aktivnosti poslovne podrške i
 C. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,
7.  poticajne mjere za kapitalne troškove investici-

jskog projekta,
8.  poticajne mjere za radno intenzivne investicijske 

projekte.

Opći	rezultati:
• Povečanje broja prijava/ponuda poduzetnika za 

ulazak u gospodarsku zonu
• Povečanje broja i vrsta novih investicija koja se 

privlače u gospodarske zone
• Povečanje broja i vrsta poduzeća koja su kvalifi-

cirana za implementaciju posebnih 
      pogodnosti
• Povečanje broja novih radnih mjesta
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Tablica 3.: Pregled modula i kriterija pogodnosti 
Modul 1: Potpora Grada Virovitice 

Subvencioniranje    otkupne    cijene 
zemljišta po m2 

Državna potpora 
 

Županijska potpora 

Kriteriji za 
ostvarivanje poticaja 

   

Djelatnosti 
Prve 3  skupine 
prioritetnih djelatnosti  s 
različitim stopama 
olakšica 
 
 
 

 
Trgovačka društva u 
vlasništvu grada ili 
većinskom vlasništvu 
grada 

Stopa olakšica: 
1. skupina prioritetnih djelatnosti: 
90% 
2. skupina prioritetnih djelatnosti: 
80% 
3. skupina prioritetnih djelatnosti: 
50% 
 

 
Stopa olakšica: 90% 
Niže otkupne cijene 
zemljišta 

 I.Projekt lokalnog malog 
i srednjeg poduzetništva 
subvencioniranje kamate  
od 3% i korištenje  
obrtnih sredstava od 
HAMAGA – samo  
proizvodne djelatnosti 
 

Broj radnih mjesta 
4 kategorije olakšica po 
broju novozaposlenih u 
poduzetničkoj zoni 
(5 godina od dana 
dobivene olakšice) 
 
- odnosi se na sve 
navedene skupine 
prioritetnih djelatnosti 
 

Stopa olakšica: 5% (u kategoriji do 10 
radnih mjesta) 
Stopa olakšica: 10% (u kategoriji od 
11 
do 20 radnih mjesta) 
Stopa olakšica: 30% (u kategoriji od 
21 do 50 radnih mjesta) 
Stopa olakšica: 50% (u kategoriji od 
51 do 100 radnih mjesta) 
 
Niže otkupne cijene zemljišta 
 

  

Izvozna 
orijentiranost 
 
Samo proizvodne 
djelatnosti 
 
 
 

Stopa olakšica: 10% Uvjet za 
korištenje poticaja minimalno 300,000 
KN prihoda ostvarenih iz izvoza u 
okviru prioritetnih djelatnosti 
 
 Niže otkupne cijene zemljišta 

Razne postojeće 
poticajne mjere  

 

Preseljenje tvrtke sa 
lokacije iz Grada 
Virovitice u 
poduzetničke zone 
- odnosi se na sve 
navedene skupine 
prioritetnih djelatnosti 
 
 

Stopa olakšica: 20% 
 
Niže otkupne cijene zemljišta 

  

Modul 2: Potpora Grada Virovitice 
 

 

Državna potpora 
 

Županijska potpora 
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Djelatnosti 
Proizvodne djelatnosti, te 
za djelatnosti od 
gospodarskog interesa za 
grad koje će zaposliti više 
od 50 novozaposlenih 
osobe (dužne su imati 
minimalno taj broj 5 
godina od dana dobivene 
olakšice).  
 

Oslobađanje plaćanja 100 % iznosa 
komunalnog doprinosa 
 

  

Djelatnosti  
Sve djelatnosti. 

Oslobađanje plaćanja dijela 
komunalnog doprinosa te davanje 
plaćanja komunalnog doprinosa  na 
rate na sljedeći način: 
 
-10% popusta na jednokratno plaćanje  
 
-OBROČNO PLAĆANJE:12 rata uz 
uvjet da je 1.rata 20% utvrđenog 
iznosa komunalnog doprinosa 

  

Modul 3: Potpora Grada Virovitice 
 

 

Državna potpora 
 

Županijska potpora 

Djelatnosti 
Samo proizvodne 
djelatnosti  

Oslobađanje plaćanja dijela 
komunalne naknade za prve dvije 
godine poslovanja tvrtke na sljedeći 
način: 
- 100% iznosa u prvoj godini 
- 50% iznosa u drugoj godini 

  

Djelatnosti  
Sve djelatnosti. 
Tvrtke ili obrte 
registrirane na području 
grada Virovitice  koje 
zapošljavaju više od 30 
osoba, uz zadržavanje 
istog broja prijavljenih 
zaposlenih osoba tijekom 
subvencionirane godine. 

Oslobađanje plaćanja 50% iznosa 
komunalne naknade tokom cijele 
godine  

  

Modul 4: Potpora Grada Virovitice 
 
Poticaj poduzetnicima i obrtnicima 
putem stručne potpore u realizaciji 
programa poticanja financiranih iz 
državnog i županijskog proračuna 

Državna potpora Županijska potpora 
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Tablica 4.: Prioritetne djelatnosti prema skupinama 
 

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 
10 
Proizvodnja 
prehrambenih 
proizvoda 

16 
Prerada drva, proizvoda 
od pluta, osim 
namještaja, proizvodnja 
proizvoda od slame i 
pletarskih materijala 

52 
Skladištenje i prateće 
djelatnosti u prijevozu 

Sve ostale uslužne 
djelatnosti dozvoljene 
zakonom 
(osim trgovine i 
ugostiteljstva) 

11 
Proizvodnja pića 

17 
Proizvodnja papira i 
proizvoda od papira 

82.92. Djelatnosti 
pakiranja 

 

21 
Proizvodnja osnovnih 
farmaceutskih 
proizvoda 

20 
Proizvodnja 
kemikalija i 
kemijskih 
proizvoda 

Sve ostale proizvodne 
djelatnosti dozvoljene 
zakonom 

 

25 
Proizvodnja gotovih 
metalnih proizvoda, 
osim strojeva i 
opreme 

22 
Proizvodnja 
proizvoda od gume i 
plastike 

  

26 
Proizvodnja 
računala te 
elektroničkih i 
optičkih proizvoda 

32 
Ostala prerađivačka 
industrija 

  

27 
Proizvodnja električne 
opreme 

02 Šumarstvo i sječa 
drva 

  

28 
Proizvodnja strojeva i 
uređaja 

23 
Proizvodnja ostalih 
nemetalnih 
mineralnih 
proizvoda 

  

29 
Proizvodnja 
motornih vozila, 
prikolica i 
poluprikolica 

35.11 Proizvodnja 
električne energije 

  

30 
Proizvodnja 
ostalih prijevoznih 
sredstava 

35.21 Proizvodnja plina   

13 
Proizvodnja tekstila 

35.3 Opskrba parom i 
klimatizacija 

  

14 
Proizvodnja odjeće 

38 
Skupljanje otpada; 
djelatnosti obrade i 
zbrinjavanje otpada; 
oporaba materijala 

  

15 
Proizvodnja kože i 
srodnih proizvoda 

   

31 
Proizvodnja 
namještaja 

   

24 
Proizvodnja metala 

   

 
Izvor: NKD NN broj 58/07 i 72/07 
 
 
 

Naziv mjere Programa je Smanjenje depopulacije i poticanje zapošljavanja 
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Naziv mjere Programa je Smanjenje	depopulaci-
je	i	poticanje	zapošljavanja

Ciljevi	mjere	
a) Sustav mjera poticaja za smanjenje depopulaci-

je stanovništva na području grada Virovitice je u 
prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu gra-
da za izgradnju obiteljskih kuća za mlade obitel-
ji – do 45 godina, kojim je to prva nekretnina, te 
oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za 
izgradnju obiteljske kuće za sve mlade obitelji do 
45 godina kojima je to prva nekretnina, 

b) Poticanje mlade radne snage za dolazak u grad 
Viroviticu,

c) Poticanje građevinskog sektora,
d) Prekvalifikacija nezaposlenih osoba do 45 godina 

za poznatog poslodavca. 

Opis	mjere
Svrha mjere je smanjenje  depopulacije sta-

novništva na području grada Virovitice je u prodaji 
građevinskog zemljišta u vlasništvu grada za izgrad-
nju obiteljskih kuća za mlade obitelji – do 45 godi-
na, kojim je to prva nekretnina, oslobađanje plaćanja 
komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće 
za sve mlade obitelji do 45 godina kojima je to prva 
nekretnina, te prekvalifikacija nezaposlenih osoba 
do 45 godina za poznatog poslodavca, temeljena na 
zahtjevu i potrebama  poduzetnika s područja grada 
Virovitice, kada takve prekvalifikacije nisu finan-
cirane od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Ova mjera se zasniva na modulima za poticanje 
mladih da svoju prvu nekretninu ostvaruju na pod-
ručju grada Virovitice. 

Mjere	poticanja	smanjenja	depopulacije	i	pot-
icanje	 zapošljavanja	 se	 zasnivaju	 na	 sljedećim	
pretpostavkama:
(1) Mlade obitelji ostaju živjeti i raditi na području 

grada Virovitice, povećavaju se porezni prihodi 
grada

(2) Zaustavlja se iseljavanje stanovništva, privlači se 
radna snaga za potrebe poduzetništva

(3) Nezaposlene osobe dobivaju mogućnost prek-
valificiranja za poznatog poslodavca, odnosno 
njihova prekvalifikacija omogućava i njihovo 
zapošljavanje. 

(4) Smanjenje broja nezaposlenih u gradu Virovitici.
(5) Konkretni uvjeti prodaje građevinskog zemljišta, 

oslobađanja komunalnog doprinosa, te uvjeta za 
prekvalifikaciju, ovisit će o određenim kriteriji-
ma - uvjeti poticaja;

Moduli	 za	 poticanje	 smanjenja	 depopulacije  
bi se oblikovali kako slijedi:
• Modul	5: Poticaj kod prodaje građevinskog zem-

ljišta u vlasništvu grada za izgradnju obiteljskih 
kuća za mlade obitelji do 45 godina kojim je to 
prva nekretnina 

• Modul	6: Poticaj za oslobađanje plaćanja komu-
nalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće za 
sve mlade obitelji do 45 godina kojima je to prva 
nekretnina, bez obzira da li gradili na zemljištu 
kupljenom od grada ili na privatnom zemljištu.

• Modul	7: Poticaj kroz prekvalifikaciju nezapos-
lenih osoba do 45 godina za poznatog poslodav-
ca, prema zahtjevu poduzetnika

Prijedlozi	za	poticanje	poduzetništva	u	gospo-
darskim	zonama:	
• Prijedlog	5	se	nadovezuje	na	Modul	5: Poticaj 

kod prodaje građevinskog zemljišta u vlasništ-
vu grada za izgradnju obiteljskih kuća za mlade 
obitelji do 45 godina kojim je to prva nekretnina,  
koji zadovoljavaju određene kriterije

• Prijedlog	6	se	nadovezuje	na	Modul	6: Poticaj 
za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa 
za izgradnju obiteljske kuće za sve mlade obitel-
ji do 45 godina kojima je to prva nekretnina, bez 
obzira da li gradili na zemljištu kupljenom od 
grada ili na privatnom zemljištu. 

• Prijedlog	7	se	nadovezuje	na	Modul	7: Poticaj 
kroz prekvalifikaciju nezaposlenih osoba do 45 
godina za poznatog poslodavca prema zahtjevu i 
potrebama poduzetnika

Popis	 	pokazatelja	za	odabir	kriterija	podob-
nosti	projekta	za	ovu	mjeru.

Obitelji kojima se odobravaju povoljni uvjeti	
kupnje zemljišta prema sljedećim kriterijima:
• Supružnici u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici – 

oboje mlađi od 45 godina
• Prva nekretnina za oboje supružnika
• Broj djece u obitelji

Obitelji kojima se odobrava oslobađanje plaćanja 
komunalnog doprinosa prema sljedećim kriterijima:
• Supružnici u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici – 

oboje mlađi od 45 godina
• Prva nekretnina za oboje supružnika
• Broj djece u obitelji

Nezaposleni kojima se odobrava	prekvalifikaci-
ja	za	poznatog	poslodavca prema sljedećim kriteri-
jima:
• Nezaposleni mlađi od 45 godina
• Zahtjev poduzetnika za prekvalifikacijom no-

vozaposlenih osoba, ako na Zavodu za zapošlja-
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vanje nema nezaposlenih osoba tražene stručne spreme i ako prekvalifikaciju ne plaća Hrvats-
ki zavod za zapošljavanje

Ciljne	skupine	mjera	i	potrebne	kvalifikacije	primatelja	poticaja
• Obitelji s djecom koji imaju prebivalište na području Grada Virovitice unatrag dvije (2) go-

dine
• Nezaposleni mlađi od 45 godina

Očekivani	rezultati
Pogodnosti	za	mlade	obitelji

• Poticaji pri kupnji zemljišta u vlasništvu grada za izgradnju obiteljskih kuća
• oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće za sve mlade obitelji 

do 45 godina kojima je to prva nekretnina, 

Pogodnosti	za	nezaposlene
• Mogućnost prekvalifikacije za poznatog poslodavca i zaposlenje

Pogodnosti	za	poduzetnike
• Zapošljavanje kvalificirane radne snage prema potrebi vlastite djelatnosti. 

Opći	rezultati:
• Povećanje broja stanovništva 
• Povećanje broja radne snage
• Privlačenje novih investitora u poduzetničke zone grada 
• Poticaj građevinskom sektoru

 17 

 
Tablica 5.: Pregled modula i kriterija pogodnosti 
 
Modul 5: Potpora Grada Virovitice 

Poticaj za kupnju građevinskog 
zemljišta u vlasništvu grada 
Virovitice za izgradnju obiteljske 
kuće 

Državna potpora 
 

Županijska potpora 

Kriteriji za 
ostvarivanje poticaja 

   

Bračna ili izvanbračna 
zajednica – prva 
nekretnina za oboje 
supružnika koji su mlađi 
od 45 godina na dan 
podnošenja zahtjeva, te 
imaju prebivalište unazad 
dvije (2) godine na 
području grada Virovitice 
(ne otuđiti nekretninu 10 
godina od dana dobivene 
olakšice) 

Stopa olakšice:  
20% (bez djece) 
40% (1 dijete) 
60% (2 dijete) 
100% (3 dijete i više)  
 
 
Niža cijene zemljišta 

  

Modul 6: Potpora Grada Virovitice 
Oslobađanje plaćanja komunalnog 
doprinosa  

Državna potpora 
 

Županijska potpora 

Bračna ili izvanbračna 
zajednica – prva 
nekretnina za oboje 
supružnika koji su mlađi 
od 45 godina na dan 
podnošenja zahtjeva, te 
imaju prebivalište unazad 
dvije (2) godine na 
području grada Virovitice 
(ne otuđiti nekretninu 10 
godina od dana dobivene 
olakšice) 

Stopa olakšice:  
20% (bez djece) 
40% (1 dijete) 
60% (2 dijete) 
100% (3 dijete i više)  
 
 
Oslobađanje plaćanja 
komunalnog doprinosa 

  

Modul 7: Potpora Grada Virovitice 
Poticaj kroz prekvalifikaciju 
nezaposlenih osoba za poznatog 
poslodavca prema zahtjevu i 
potrebama poduzetnika 

Državna potpora 
 

Županijska potpora 
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Tablica 5.: Pregled modula i kriterija pogodnosti 
 
Modul 5: Potpora Grada Virovitice 

Poticaj za kupnju građevinskog 
zemljišta u vlasništvu grada 
Virovitice za izgradnju obiteljske 
kuće 

Državna potpora 
 

Županijska potpora 

Kriteriji za 
ostvarivanje poticaja 

   

Bračna ili izvanbračna 
zajednica – prva 
nekretnina za oboje 
supružnika koji su mlađi 
od 45 godina na dan 
podnošenja zahtjeva, te 
imaju prebivalište unazad 
dvije (2) godine na 
području grada Virovitice 
(ne otuđiti nekretninu 10 
godina od dana dobivene 
olakšice) 

Stopa olakšice:  
20% (bez djece) 
40% (1 dijete) 
60% (2 dijete) 
100% (3 dijete i više)  
 
 
Niža cijene zemljišta 

  

Modul 6: Potpora Grada Virovitice 
Oslobađanje plaćanja komunalnog 
doprinosa  

Državna potpora 
 

Županijska potpora 

Bračna ili izvanbračna 
zajednica – prva 
nekretnina za oboje 
supružnika koji su mlađi 
od 45 godina na dan 
podnošenja zahtjeva, te 
imaju prebivalište unazad 
dvije (2) godine na 
području grada Virovitice 
(ne otuđiti nekretninu 10 
godina od dana dobivene 
olakšice) 

Stopa olakšice:  
20% (bez djece) 
40% (1 dijete) 
60% (2 dijete) 
100% (3 dijete i više)  
 
 
Oslobađanje plaćanja 
komunalnog doprinosa 

  

Modul 7: Potpora Grada Virovitice 
Poticaj kroz prekvalifikaciju 
nezaposlenih osoba za poznatog 
poslodavca prema zahtjevu i 
potrebama poduzetnika 

Državna potpora 
 

Županijska potpora 
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Prekvalifikacija 
nezaposlenih osoba 
prema potrebama 
poduzetnika za  
novozaposlene osobe, ako 
na Zavodu za 
zapošljavanje nema 
nezaposlenih osoba 
tražene stručne spreme i 
ako prekvalifikaciju ne 
plaća Hrvatski zavod za 
zapošljavanje 

Stopa olakšice: 100% 
 
 
 
 
Prekvalifikacija 
nezaposlenih osoba 

  

 
 
 
Naziv mjere Programa je Poticanje za ugostiteljstvo 
 
Ciljevi mjere  
• Sustav mjera poticaja za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu javne površine za terase uz 

ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), te oslobađanje 
plaćanja dijela zakupa zemljišta u ostatku godine.  

• Zadržavanje postojećih i poticanje otvaranja novih ugostiteljskih objekata, 

• Poticanje zapošljavanja u gradu Virovitici 

• Poticanje na uređenje i proširenje postojećih objekata 
 
Opis mjere 

Svrha mjere je pomoć ugostiteljima koji djeluju u centru grada i koriste zakup javne površine 
za otvorene terase, otvorene terase s mogućnošću zatvaranja ili zatvorene terase uz svoje objekte, da 
puni zakup plaćaju samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), a u ostatku godine da 
plaćaju samo dio zakupa za zemljište.  
   
Mjere poticanja za ugostiteljstvo se zasnivaju na sljedećim pretpostavkama: 

(1) Pomoć ugostiteljima u smanjenju financijskih obaveza 
(2) Poticanje na  nova ulaganja u poslovne prostore grada, što obogaćuje i turističku ponudu grada 
(3) Konkretni uvjeti poticaja za ugostiteljstvo će ovisiti o određenim uvjetima. 

 
Modul za poticanje ugostiteljstva  bi se oblikovao kako slijedi: 

• Modul 8: Poticaj za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu javne površine za terase uz 
ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), a u ostatku godine 
da plaćaju samo dio zakupa za zemljište.  
 

Prijedlozi za poticanje poduzetništva u gospodarskim zonama:  

• Prijedlog 8 se nadovezuje na Modul 8: Poticaj za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu 
javne površine za terase uz ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i 
kolovoz), a u ostatku godine da plaćaju samo dio zakupa za zemljište, jer zbog vremenskih 
uvjeta korištenje terasa nije moguće u 100% - tnom vremenu za koje se zakup terasa do sada 
naplaćivao.  

 

Očekivani rezultati 

Pogodnosti za ugostitelje 

Naziv mjere Programa je Poticanje	za	ugostiteljstvo

Ciljevi	mjere	
• Sustav mjera poticaja za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu javne površine za terase 

uz ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), te oslobađanje 
plaćanja dijela zakupa zemljišta u ostatku godine. 

• Zadržavanje postojećih i poticanje otvaranja novih ugostiteljskih objekata,
• Poticanje zapošljavanja u gradu Virovitici
• Poticanje na uređenje i proširenje postojećih objekata

Opis	mjere
Svrha mjere je pomoć ugostiteljima koji djeluju u centru grada i koriste zakup javne površine 

za otvorene terase, otvorene terase s mogućnošću zatvaranja ili zatvorene terase uz svoje objekte, 
da puni zakup plaćaju samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), a u ostatku godine 
da plaćaju samo dio zakupa za zemljište. 

  
Mjere	poticanja	za	ugostiteljstvo	se	zasnivaju	na	sljedećim	pretpostavkama:

(1) Pomoć ugostiteljima u smanjenju financijskih obaveza
(2) Poticanje na  nova ulaganja u poslovne prostore grada, što obogaćuje i turističku ponudu gra-

da
(3) Konkretni uvjeti poticaja za ugostiteljstvo će ovisiti o određenim uvjetima.

Modul	za	poticanje	ugostiteljstva  bi se oblikovao kako slijedi:
• Modul	8: Poticaj za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu javne površine za terase uz 

ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), a u ostatku go-
dine da plaćaju samo dio zakupa za zemljište. 
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Prijedlozi	za	poticanje	poduzetništva	u	gospodarskim	zonama:	
• Prijedlog	8	se	nadovezuje	na	Modul	8: Poticaj za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu 

javne površine za terase uz ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj 
i kolovoz), a u ostatku godine da plaćaju samo dio zakupa za zemljište, jer zbog vremenskih 
uvjeta korištenje terasa nije moguće u 100% - tnom vremenu za koje se zakup terasa do sada 
naplaćivao. 

Očekivani	rezultati
Pogodnosti	za	ugostitelje

• Smanjenja rashoda poduzetnika, te otvaranje mogućnosti za nova ulaganja u djelatnost. 

Opći	rezultati:
• Privlačenje novih investicija u grad Viroviticu
• Smanjenje nameta ugostiteljstvu, te poticanje na ulaganja u djelatnost 
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• Smanjenja rashoda poduzetnika, te otvaranje mogućnosti za nova ulaganja u djelatnost.  
 
Opći rezultati: 

• Privlačenje novih investicija u grad Viroviticu 
• Smanjenje nameta ugostiteljstvu, te poticanje na ulaganja u djelatnost  

 
 
Tablica 6.: Pregled modula i kriterija pogodnosti 
 
Modul 8: Potpora Grada Virovitice 

Poticaj za ugostiteljstvo 
Državna potpora 
 

Županijska potpora 

Kriteriji za 
ostvarivanje poticaja 

   

Ugostitelji na području 
grada Virovitice koji 
koriste javnu površinu za 
postavljanje otvorenih 
terasa, otvorenih terasa s 
mogućnošću zatvaranja te 
zatvorenih terasa.  
 
 
(dužni su urediti terase 
sukladno uvjetima 
davatelja olakšica) 

Stopa olakšice:  
oslobađanje plaćanja dijela zakupa 
zemljišta za postavljanje otvorenih terasa, 
otvorenih terasa s mogućnošću zatvaranja, 
te zatvorenih terasa za sve mjesece u 
godini osim 
lipnja, srpnja i kolovoza. 
 
Zakupnina za subvencionirane mjesece u 
godini obračunava se mjesečno po 
0,14EUR/m2, dok se za lipanj, srpanj i 
kolovoz zakupnina obračunava dnevno 
kako slijedi: 
 

• Otvorene terase - 0,12 
EUR/m2 

• Zatvorene terase – 0,50 
EUR/m2 

• Otvorene terase s 
mogućnošću zatvaranja 
– 0,30 EUR/m2 

 
 

  

 
 

 
8. ZAKLJUČAK 

 
Strategija Programa se zasniva na osnovnom načelu za poticanje investicija i gospodarskog 

razvitka Grada Virovitice: odobravanje financijskih poticaja. 
 

Sustav poticanja i olakšica namijenjen je poduzetnicima unutar gospodarskih zona, proteže se i 
na poduzetnike izvan zona pod uvjetom da uvode proizvodnu ili prerađivačku djelatnost i zapošljavaju 
određen broj radnika. Za pojedine zone utvrđeno je da zadovoljavajuća infrastruktura još nije 
izgrađena, što se može smatrati jednim od uzroka njihove neučinkovitosti. Jedinice lokalne 
samouprave i gradovi koji su rano prepoznali važnost poticanja poduzetništva i preuzeli inicijativu u 
tom procesu danas bilježe znatan gospodarski rast (Grad Varaždin donio je strategiju gospodarskog 
razvoja 2001.godine). 

Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice sastoji se od mjere: Poticaji 
investicija u gospodarskim zonama Grada Virovitice i cilj programa je oživjeti i unaprijediti 

8.	 ZAKLJUČAK

Strategija Programa se zasniva na osnovnom načelu za poticanje investicija i gospodarskog 
razvitka Grada Virovitice: odobravanje	financijskih	poticaja.

Sustav poticanja i olakšica namijenjen je poduzetnicima unutar gospodarskih zona, proteže 
se i na poduzetnike izvan zona pod uvjetom da uvode proizvodnu ili prerađivačku djelatnost i 
zapošljavaju određen broj radnika. Za pojedine zone utvrđeno je da zadovoljavajuća infrastruk-
tura još nije izgrađena, što se može smatrati jednim od uzroka njihove neučinkovitosti. Jedinice 
lokalne samouprave i gradovi koji su rano prepoznali važnost poticanja poduzetništva i preuzeli 
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podarstva županije i cijele regije. Ovim Programom 
olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Viro-
vitice želi se promijeniti i demografska politika zbog 
stalnog smanjenja broja stanovništva. Cilj je zadrža-
vanje mladih obitelji na području grada, kako zbog 
radne snage potrebne poduzetništvu, tako i zbog 
cjelokupnog budućeg razvoja grada. Prekvalifikaci-
jom nezaposlenih za poznatog poslodavca želi se 
pomoći poslodavcima da dobiju potrebnu i kvalifi-
ciranu radnu snagu kod novog zapošljavanja, kao i 
nezaposlenima kojima prekvalifikacija za poznatog 
poslodavca jamči i  zaposlenje.  Poticaji su pred-
viđeni i za ugostiteljstvo, odnosno, kroz zakup javne 
površine  za terase uz ugostiteljske objekte plaćat će 
se samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolo-
voz), te besplatno koristiti u ostatku godine.

Ovim poticajima i olakšicama grad Virovitica je 
čvrst oslonac poduzetnicima u kreiranju njihovog 
poslovnog uspjeha

inicijativu u tom procesu danas bilježe znatan gospo-
darski rast (Grad Varaždin donio je strategiju gospo-
darskog razvoja 2001.godine).

Program olakšica i poticaja razvoja gospodarst-
va Grada Virovitice sastoji se od mjere: Poticaji in-
vesticija u gospodarskim zonama Grada Virovitice i 
cilj programa je oživjeti i unaprijediti gospodarstvo 
Grada Virovitice povećati životni standard građana, 
te Grad Viroviticu učiniti privlačnim za domaće i in-
ozemne investicije.

Izmjenom i dopunom Program olakšica i poticaja 
razvoja gospodarstva Grada Virovitice želi se osig-
urat zadržavanje investitora u Virovitici, te još jače 
privlačenje novih investitora, koji bi svojim inves-
ticijama potaknuli zapošljavanje većeg broj osoba, 
a samim time i gospodarski i socijalni razvoj grada 
Virovitice – glavnog pokretača i motor razvoja gos-
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