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1. Rješenje o imenovanju zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice

1

1

2. Odluka o radnom vremenu, prostoru
i vanjskom izgledu ugostiteljskih ob-

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.: 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10.) i članka 39.
Statuta Grada Virovitice - pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.: 3/18), Gradonačelnik Grada Virovitice dana 13. ožujka 2019. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice
I.
Anto Tutić (OIB: 57297748314) iz Čemernice,
Ulica Tina Ujevića 33, 33000 Virovitica, imenuje se
za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada
Virovitice, na vrijeme od 4 (četiri) godine.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 080-03/19-01/02
URBROJ: 2189/01-04/2-19-2
Virovitica, 13. ožujka 2019.
GRADONAČELNIK
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09., 9/10. i 1/13.), Odbor za statutarno-pravna pitanja na 21. sjednici održanoj dana 04.
travnja 2019. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada
Virovitice.
Pročišćeni tekst Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice sadrži Program
olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/11.),
Izmjenu Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.1/13.), Izmjenu Programa olakšica
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i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 12/14.),
Izmjenu i dopunu Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 13/17.), Izmjenu i dopunu Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
4/18.) i Izmjenu i dopunu Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/19.)
Klasa: 021-03/19-01/10
Ur.broj: 2189/01-02-02/1-19-2
Virovitica, 04. travnja 2019.
							
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

PROGRAM
OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA
GOSPODARSTVA GRADA VIROVITICE
- pročišćeni tekst SADRŽAJ:
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1. UVOD
2. POLAZNA OSNOVA ZA IZRADU PROGRAMA
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4. ANALIZA POSTOJEĆIH MJERA POTICANJA
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7. OPIS PROGRAMA OLAKŠICA I POTICAJA
RAZVOJA GOSPODRSTVA GRADA VIROVITICE
8. ZAKLJUČAK
PREDGOVOR
Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva
Grada Virovitice predstavlja nacrt poticanja razvoja
gospodarstva putem kojih su opisani nezavisni programi poticanja, njihova svrha, potrebne aktivnosti i
očekivani učinak.

1.

04. travnja 2019.

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 glavnom pokretačkom snagom hrvatskog gospodarstva. 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 smanjivanje 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 nedostatka uređenih zemljišta i poslovnih prostora.
Takvom cilju teži i Grad Virovitica, koji je prije
Domovinskog rata bio jedan od najznačajnijih gospodarskih središta sjevernog dijela Hrvatske. Njegova razvijenost isticala se raznolikom industrijom kao
što je: drvoprerađivačka, duhanska, prehrambena,
metaloprerađivačku, tekstilna i kožarska tvornica, ali
danas u Gradu Virovitici nekih od navedenih industrija više nema.
Stoga je glavna svrha Programa razvoja gospodarskih 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 potrebnom infrastrukturom. Programom razvoja poduzetništva 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 subjekata i poboljšavanje njihovih poslovnih rezultata,
povećanje konkurentnosti poduzetnika, povećanje
stope zaposlenosti, te povećanje udjela proizvodnje
u ukupnom gospodarstvu Grada Virovitice. Postavljanjem niza mjera razvoja poduzetništva za područje
Grada Virovitice, kroz sustavne mjere olakšica, poduzetnici 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 gospodarstva Grada Virovitice je definiran sukladno Strategiji
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razvoja Virovitičko-podravske županije i Programom
ukupnog razvitka Grada Virovitice, kako bi se u potpunosti iskoristili svi postojeći gospodarski potencijali.

•

2.
POLAZNA OSNOVA ZA IZRADU PROGRAMA

Implementacijom „Programa olakšica i poticaja
razvoja gospodarstva Grada Virovitice” želi se oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Grada Virovitice, te
Grad Viroviticu učiniti privlačnim za domaće i inozemne investicije. Koncept Programa se sastoji od
mjere čija je provedba usmjerena ka stvaranju povoljne 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.

Najvažnije načelo za poticanje investicija Grada
Virovitice jest odobravanje financijskih poticaja.
Strategija Programa sastoji se od mjere poticanja
investicija u gospodarskim zonama.
Ovim Programom olakšica i poticaja razvoja
gospodarstva Grada Virovitice za razdoblje 2018.
do 2020. godine (u daljem tekstu: Program), uređuju se njegova svrha i ciljevi, korisnici i nositelji za
provedbu, područja primjene, sredstva za realizaciju, te provedba mjera i uvjeti dodjele sredstava koja
predstavljaju i potpore male vrijednosti. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju
potpore male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije
(EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na potpore male vrijednosti (OJ EU L
323, 24.12.2013. p.l.) u daljnjem tekstu de minimis
Uredba.
Prilikom definiranja mjere korištena je sljedeća
dokumentacija:
• Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske 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 oslonio na važeće zakonske akte, programe Vlade Republike Hrvatske i resornih Ministarstava kojima se
također potiče razvoj poduzetničkih zona i gospodarstva 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 poduzetništva za 2011. godinu (MINGORP)

3. CILJEVI PROVOĐENJA PROGRAMA

3.1.

OPĆI CILJEVI

Provedbom ovog Programa Grad Virovitica želi
doprinijeti postizanju sljedećih općih ciljeva:
• Privlačenje investitora na područje Grada Virovitice
• Stvaranje novih radnih mjesta
• Razvitak gospodarskih zona
• Podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
• Tehnologijski razvitak prioritetnih industrijskih
djelatnosti
• Razvitak proizvoda i usluga u prioritetnim industrijskim 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 planiraju razviti, a kojima se kvalificiranim poduzećima 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 POTICANJA ULAGANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA
Prema ekonomskim pokazateljima, Hrvatskoj je
potreban ekonomski rast koji bi joj omogućio bržu
ekonomsku integraciju s Europskom unijom (EU) i
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rast životnog standarda stanovništva. Ekonomski rast
ovisi o količini i kvaliteti ulaganja što ga ostvaruju
poduzeća.

-

Vlada RH je kroz zakonske akte i programe gospodarskog razvitka jedinicama lokalne samouprave
omogućila samoinicijativni utjecaj na razvoj svoje
regije. Obzirom da poduzetnici predstavljaju polugu
gospodarskog razvoja, treba im osigurati svu potrebnu 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 ostalih institucija u obliku kreditnih ili bespovratnih programa potpore, direktnim potporama iz proračuna ili
kroz različite porezne i druge olakšice.

-

Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, 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 početak poslovanja
- davanje jamstava za kredite
- osnivanje fondova rizičnog kapitala
- davanje u zakup nekretnina i drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske,
pod pogodovanim uvjetima uključivo i bez naknade, te prodaja nekretnina i drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
pod pogodovanim uvjetima
- pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva
- pojednostavljenje postupka za osnivanje, poslovanje i razvoj subjekata malog gospodarstva i njihovih udruga
- davanje potpora za povećanje zapošljavanja
- davanje potpora za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u
zemlji i inozemstvu
- organiziranje centara za poduzetništvo, poduzetničkih inkubatora i zona malog gospodarstva, te drugih pravnih osoba za poticanje malog
gospodarstva

-

-

su:
-

-
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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
stvaranje uvjeta za povezivanje subjekata malog
gospodarstva radi nastupa na tržištu
druge aktivnosti za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva.
Nositelji programa poticanja malog gospodarstva
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 DOSADAŠNJIH OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA
GOSPODARSTVA GRADA VIROVITICE
Novo zapošljavanje i poticanje investicija u poduzetništvu pokretači su opće dobrobiti, porasta
standarda i kvalitete života stanovništva u svakoj sredini. Stoga je Grad Virovitica 2004. godine krenuo
u izgradnju Poduzetničke zone II (završena izgradnja 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 infarstruktura i Poduzetničke zone Antunovac koja je
djelomično opremljena komunalnom infrastrukturom. Cijene su bile iznimno 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
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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.
Tablica1.:
1.:Broj
Brojregistriranih
registriranihnezaposlenih
nezaposlenihosoba
osobaod
od2003.
2003.––2010.
2010.godine
godineuuGradu
GraduVirovitici
Virovitici
Tablica

MJESEC
MJESEC
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
9.9.
10.
10.
1111
12.
12.
PROSJEK
PROSJEK
VERIŽNI
VERIŽNI
INDEX
INDEX

2002.
2002.

2003.
2003.

2004.
2004.

2005.
2005.

2006.
2006.

2007.
2007.

2008.
2008.

2009.
2009.

2010.
2010.

2.543
2.543
2.569
2.569
2.625
2.625
2.604
2.604
2.569
2.569
2.514
2.514
2.545
2.545
2.564
2.564
2.483
2.483
2.409
2.409
2.391
2.391
2.454
2.454
2.523
2.523

2.630
2.630
2.713
2.713
2.653
2.653
2.628
2.628
2.486
2.486
2.435
2.435
2.461
2.461
2.253
2.253
2.189
2.189
2.076
2.076
2.108
2.108
2.221
2.221
2.404
2.404

2.230
2.230
2.195
2.195
2.184
2.184
2.155
2.155
2.050
2.050
2.053
2.053
2.038
2.038
2.067
2.067
2.187
2.187
2.087
2.087
2.089
2.089
2.186
2.186
2.127
2.127

2.287
2.287
2.331
2.331
2.294
2.294
2.244
2.244
2.160
2.160
2.094
2.094
2.094
2.094
2.138
2.138
2.165
2.165
2.056
2.056
2.084
2.084
2.082
2.082
2.169
2.169

2.178
2.178
2.188
2.188
2.161
2.161
2.056
2.056
1.971
1.971
1.970
1.970
2.011
2.011
1.969
1.969
1.983
1.983
1.988
1.988
1.960
1.960
1.989
1.989
2035
2035

2.029
2.029
2.020
2.020
1.972
1.972
1.852
1.852
1.770
1.770
1.677
1.677
1.599
1.599
1.588
1.588
1.630
1.630
1.708
1.708
1.653
1.653
1.693
1.693
1.766
1.766

1.804
1.804
1.780
1.780
1.763
1.763
1.654
1.654
1.603
1.603
1.515
1.515
1.588
1.588
1.625
1.625
1.601
1.601
1.599
1.599
1.594
1.594
1.571
1.571
1.635
1.635

1.692
1.692
1.839
1.839
1.793
1.793
1.763
1.763
1.819
1.819
1.722
1.722
1.718
1.718
1.788
1.788
1.812
1.812
1.835
1.835
1.798
1.798
1.837
1.837
1.785
1.785

2.020
2.020
2.112
2.112
1.991
1.991
1.960
1.960
1.946
1.946
1.990
1.990
1.988
1.988
2.013
2.013
1.997
1.997
2.030
2.030
2.027
2.027
2.092
2.092
2.014
2.014

106,3
106,3

95,3
95,3

88,5
88,5

102,0
102,0

93,8
93,8

86,78
86,78

92,58
92,58

109,17
109,17

112,83
112,83

Izvor:HZZZ
Izvor:HZZZ

5.1.

ANALIZA STOPE NEZAPOSLENOSTI

5.1. ANALIZA
ANALIZA
STOPENEZAPOSLENOSTI
5.1.
STOPE
Stopa
nezaposlenosti
jeNEZAPOSLENOSTI
postotni udio nezaposlenih u radno-aktivnom stanovništvu (radnoj

snazi) prema administrativnim izvorima, pri čemu je broj nezaposlenih onaj iz evidencije Zavoda,
Stopa
nezaposlenosti
je postotni
postotni
udio nezaposlenih
nezaposlenih
u radno-aktivnom
radno-aktivnom
stanovništvu
Stopa
udio
stanovništvu
a podaci
o nezaposlenosti
broju
zaposlenih je
dobivaju
se redovitim
statističkimuistraživanjima
Državnog
zavoda
(radnoj
snazi)
prema
administrativnim
izvorima,
pri
čemu
je
broj
nezaposlenih
onaj iziz
(radnoj
snazi)
prema
administrativnim
izvorima,
pri
čemu
je
broj
nezaposlenih
onaj
za statistiku i iz evidencija o aktivnim osiguranicima mirovinskog osiguranja. Tabela 1. pokazuevidencije
Zavoda,
a
podaci
o
broju
zaposlenih
dobivaju
se
redovitim
statističkim
evidencije
podaci o broju
dobivaju
se redovitim
statističkim
je stopu Zavoda,
registriranea nezaposlenosti
na danzaposlenih
31.12.2010. godine
za Republiku
Hrvatsku,
Viroviistraživanjima
Državnog
zavoda
za
statistiku
i
iz
evidencija
o
aktivnim
osiguranicima
istraživanjima
Državnog
zavoda
za
statistiku
i
iz
evidencija
o
aktivnim
osiguranicima
tičko-podravsku županiju i Grad Viroviticu.

mirovinskog osiguranja.
osiguranja. Tabela
Tabela 1.1. pokazuje
pokazuje stopu
stopu registrirane
registrirane nezaposlenosti
nezaposlenosti na
na dan
dan
mirovinskog
31.12.2010. godine
godine zaza Republiku
Republiku Hrvatsku,
Hrvatsku, Virovitičko-podravsku
Virovitičko-podravsku županiju
županiju i i Grad
Grad
31.12.2010.
Viroviticu.
Viroviticu.
Tablica2.:
2.:Pregled
Pregledstope
stoperegistrirane
registriranenezaposlenosti
nezaposlenosti
Tablica

Stopa
Stopa

31.12.2007.
31.12.2007.
31.12.2008.
31.12.2008.
31.12.2009.
31.12.2009.
31.12.2010.
31.12.2010.

registriranenezaposlenosti
nezaposlenosti
registrirane

dan
nanadan

GradVirovitica
Virovitica
Grad

Virovitičko-podravskažupanija
županija
Virovitičko-podravska

RepublikaHrvatska
Hrvatska
Republika

13,7%%
13,7
12,8%%
12,8
15,6%%
15,6
18,2%
18,2%

25,0%%
25,0
24,3%%
24,3
27,9%%
27,9
31,7%
31,7%

14,1%%
14,1
13.7%%
13.7
16,1%%
16,1
17,8%
17,8%

Izvor:HZZZ
HZZZ
Izvor:

6.6.

USPOREDNAANALIZA
ANALIZAPROGRAMA
PROGRAMAOLAKŠICA
OLAKŠICAI IPOTICAJA
POTICAJARAZVOJA
RAZVOJA
USPOREDNA
DRUGIHGRADOVA
GRADOVA
DRUGIH

Razvijene regije
regije koje
koje susu zbog
zbog dobro
dobro razvijenih
razvijenih infrastrukturnih
infrastrukturnih uvjeta
uvjeta i i povoljne
povoljne
Razvijene
gospodarskeklime
klimeprivlačne
privlačnepoduzetnicima,
poduzetnicima,uupravilu
praviluosiguravaju
osiguravajumanji
manjibroj
brojstimulativnih
stimulativnih
gospodarske
mjera zaza ulazak
ulazak uu gospodarske
gospodarske zone
zone uu odnosu
odnosu na
na manje
manje razvijena
razvijena područja.
područja. Korisnici
Korisnici
mjera
gospodarskihzona
zonaprije
prijesvega
svegakoriste
koristeprednosti
prednostiuređene
uređeneprometne
prometneinfrastrukture
infrastrukture(auto
(autoceste,
ceste,
gospodarskih
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6.
USPOREDNA ANALIZA PROGRAMA
OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA DRUGIH
GRADOVA

7.
OPIS PROGRAMA OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA GOSPODRSTVA GRADA VIROVITICE

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.

Mjera: Poticanje investicija u gospodarskim zonama i Gradu Virovitici

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.

7.1.

STRATEGIJA PROGRAMA

Strategija programa zasniva se na načelu odobravanje 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 gospodarske 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 zonama grada Virovitice.
Ciljevi mjere
a) Sustav mjera poticaja za ulazak u gospodarske
zone koje su izgrađene, koje su u fazi razvoja ili se planiraju razviti, dodjelom zemljišta po
povlaštenim cijenama, oslobađanjem plaćanja
komunalnog doprinosa za tvrtke od gospodarskog značaja za grada Viroviticu, oslobađanjem
plaćanja komunalnog doprinosa za zapošljavanje više od 50 novozaposlenih u proizvodnoj
djelatnosti, plaćanjem komunalnog doprinosa po
povlaštenim cijenama, popustom na jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa i obročnim
plaćanjem komunalnog doprinosa, te oslobađanjem plaćanja komunalne naknade u cijelosti i oslobođenje plaćanja dijela komunalne naknade,
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.
b) Poticanje investitora za dolazak u grad Viroviticu,
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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, Poduzetnička zona Zapad I i Zapad II). Grad Virovitica će nuditi povoljne uvjete za ulazak u gospodarske zone
kroz kupnju građevinskog zemljišta po povlaštenim
cijenama, mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, oslobađanja plaćanja komunalnog
doprinosa za zapošljavanje veće od 50 novozaposlenih u proizvodnoj djelatnosti, plaćanjem komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i obročnim
plaćanjem komunalnog doprinosa, te oslobođenjem
plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja 100% i u drugoj godini poslovanja 50%, za
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 Virovitice zasnivaju se na sljedećim pretpostavkama:
(1) Poduzetnik, budući kupac, snosi troškove priključivanja na infrastrukturu,
(2) Konkretni uvjeti ulaska poduzetnika u gospodarsku zonu će ovisiti o načinu dodjele zemljišta uvjeti kupnje;
Moduli za poticanje investicija u gospodarskim
zonama Grada Virovitice bi se oblikovali kako slijedi:
• Modul 1: Poticaj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu kupnjom zemljišta uz povlaštene
cijene zemljišta,
• Modul 2: Poticaj poduzetnicima putem oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa za
proizvodne tvrtke te tvrtke od gospodarskog interesa za grad, oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za veće zapošljavanje (više od 50
novozaposlenih osoba) u proizvodnoj djelatnosti i zadržavanje tog broja 5 godina, plaćanja komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama, i
obročne otplate komunalnog doprinosa,
• Modul 3: Poticaj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu putem oslobođenja plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja 100%

•
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i u drugoj godini poslovanja 50%, 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 osoba, uz zadržavanje istog broja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godine.
Modul 4: Poticaj poduzetnicima i obrtnicima
u realizaciji programa poticanja financiranih iz
državnog i županijskog proračuna.

Prijedlozi za poticanje poduzetništva u gospodarskim zonama i svim građevinskim zonama
grada Virovitice:
• Prijedlog 1 se nadovezuje na Modul 1: Poticaj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu
putem kupnje zemljišta uz povlaštene cijene
zemljišta po m2 za poduzetnike koji zadovoljavaju posebne kriterije,
• Prijedlog 2 se nadovezuje na Modul 2: Poticaj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu
putem mogućnosti oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, plaćanja komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i obročno plaćanje
komunalnog doprinosa, rok otplate: godina dana,
te oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa
za veće zapošljavanje (više od 50 novozaposlenih osoba) u proizvodnoj djelatnosti i zadržavanje
tog broja 5 godina
• Prijedlog 3 se nadovezuje na Modul 3: Poticaj poduzetnicima za ulazak u gospodarsku zonu
putem oslobođenja plaćanja komunalne naknade za prvu godinu poslovanja i dijela komunalne naknade za drugu godinu poslovanja za
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 osoba, uz zadržavanje istog broja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godine.
• Prijedlog 4 se nadovezuje na Modul 4: Poticaj poduzetnicima i obrtnicima Grada Virovitice
putem stručne potpore u realizaciji programa poticanja financiranih iz državnog i županijskog proračuna.
Popis pokazatelja za odabir kriterija podobnosti projekta za ovu mjeru.
Podobnim poduzećima se odobravaju povoljni
uvjeti kupnje zemljišta prema sljedećim kriterijima:
• Prioritetna djelatnost
• Broj radnih mjesta
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•
•
•

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
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Očekvani rezultati
Pogodnosti za poduzetnike i obrtnike
• Poticaji pri dodjeli zemljišta (razni popusti na cijenu otkupa zemljišta)
• Mogućnost oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, oslobađanje plaćanja komunalnog
doprinosa za veće zapošljavanje (više od 50 novozaposlenih osoba) u proizvodnoj djelatnosti
i zadržavanje tog broja 5 godina, plaćanje komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama i
obročno plaćanje komunalnog doprinosa
• Oslobođenje plaćanja komunalne naknade u cijelosti za prvu godinu poslovanja tvrtke i
oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade za drugu godinu poslovanja tvrtke, 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 osoba, uz zadržavanje istog broja prijavljenih zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godine.
• Stručna potpora u realizaciji programa i poticaja financiranih iz državnih i županijskih proračuna
Pogodnosti kroz državne poticaje za kvalificirana poduzeća:
1. poticaji za mikropoduzetnike,
2. porezni poticaji,
3. carinski poticaji,
4. poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom,
5. poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih 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 investicijskog 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 kvalificirana za implementaciju posebnih
pogodnosti
•
Povečanje broja novih radnih mjesta
Tablica 3.: Pregled modula i kriterija pogodnosti
Modul 1:

Potpora Grada Virovitice
Subvencioniranje otkupne
zemljišta po m2

Državna potpora Županijska potpora
cijene

Kriteriji za
ostvarivanje poticaja
Djelatnosti
Prve 3 skupine
prioritetnih djelatnosti s
različitim stopama
olakšica

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

Trgovačka društva u
vlasništvu grada ili

Stopa olakšica: 90%
Niže otkupne cijene

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

prioritetnih djelatnosti s
različitim stopama
olakšica
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90%
2. skupina prioritetnih djelatnosti:
80%
3. skupina prioritetnih djelatnosti:
50%
SLUŽBENI VJESNIK

Trgovačka društva u
vlasništvu grada ili
većinskom vlasništvu
grada

Stopa olakšica: 90%
Niže otkupne cijene
zemljišta

Broj radnih mjesta
4 kategorije olakšica po
broju novozaposlenih u
poduzetničkoj zoni
(5 godina od dana
dobivene olakšice)

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)

- odnosi se na sve
navedene skupine
prioritetnih djelatnosti

br. 3

od 3% i korištenje
obrtnih sredstava od
HAMAGA – samo
proizvodne djelatnosti
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Niže otkupne cijene zemljišta
Izvozna
orijentiranost
Samo proizvodne
djelatnosti

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

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

Stopa olakšica: 20%

Modul 2:

Potpora Grada Virovitice

Niže otkupne cijene zemljišta

Državna potpora Županijska potpora

Djelatnosti
Oslobađanje plaćanja 100 % iznosa
Proizvodne djelatnosti, te komunalnog doprinosa
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).

12
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

Djelatnosti
Samo proizvodne
djelatnosti

Oslobađanje plaćanja dijela
komunalne naknade za prve dvije
godine poslovanja tvrtke na sljedeći
način:

Državna potpora Županijska potpora

-10% popusta na jednokratno plaćanje
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-OBROČNO PLAĆANJE:12 rata uz
uvjet da je 1.rata 20% utvrđenog
iznosa komunalnog doprinosa
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Modul 3:

Potpora Grada Virovitice

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
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Državna potpora Županijska potpora

Djelatnosti
Oslobađanje plaćanja 50% iznosa
Sve djelatnosti.
komunalne naknade tokom cijele
Tvrtke ili obrte
godine
registrirane na području
grada Virovitice koje
zapošljavaju više od 30
osoba, uz zadržavanje
istog broja prijavljenih
zaposlenih osoba tijekom
subvencionirane godine.
Modul 4:

Potpora Grada Virovitice

Državna potpora Županijska potpora

Poticaj poduzetnicima i obrtnicima
putem stručne potpore u realizaciji
programa poticanja financiranih iz
državnog i županijskog proračuna

Tablica 4.: Prioritetne djelatnosti prema skupinama
Skupina 1
10
Proizvodnja
prehrambenih
proizvoda
11
Proizvodnja pića

21
Proizvodnja osnovnih
farmaceutskih
proizvoda
25
Proizvodnja gotovih
metalnih proizvoda,
osim strojeva i
opreme
26
Proizvodnja
računala te
elektroničkih i
optičkih proizvoda
27
Proizvodnja električne
opreme
28
Proizvodnja strojeva i
uređaja
29
Proizvodnja
motornih vozila,
prikolica i

Skupina 2
Skupina 3
16
52
Prerada drva, proizvoda Skladištenje i prateće
od pluta, osim
djelatnosti u prijevozu
namještaja, proizvodnja
proizvoda od slame i
pletarskih materijala
17
82.92. Djelatnosti
Proizvodnja papira i 13 pakiranja
proizvoda od papira
20
Proizvodnja
kemikalija i
kemijskih
proizvoda
22
Proizvodnja
proizvoda od gume i
plastike
32
Ostala prerađivačka
industrija
02 Šumarstvo i sječa
drva
23
Proizvodnja ostalih
nemetalnih
mineralnih
proizvoda
35.11
Proizvodnja
električne energije

Sve ostale proizvodne
djelatnosti dozvoljene
zakonom

Skupina 4
Sve ostale uslužne
djelatnosti dozvoljene
zakonom
(osim
trgovine
i
ugostiteljstva)

Proizvodnja
računala te
elektroničkih i
optičkih proizvoda
04.27
travnja 2019.
Proizvodnja električne
opreme
28
Proizvodnja strojeva i
uređaja
29
Proizvodnja
motornih vozila,
prikolica i
poluprikolica
30
Proizvodnja
ostalih prijevoznih
sredstava
13
Proizvodnja tekstila
14
Proizvodnja odjeće

15
Proizvodnja kože i
srodnih proizvoda
31
Proizvodnja
namještaja
24
Proizvodnja metala

Ostala prerađivačka
industrija
02 Šumarstvo
i sječa
SLUŽBENI
VJESNIK
drva

br. 3
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23
Proizvodnja ostalih
nemetalnih
mineralnih
proizvoda
35.11
Proizvodnja
električne energije

35.21 Proizvodnja plina

35.3 Opskrba parom i
klimatizacija
38
Skupljanje
otpada;
djelatnosti obrade i
zbrinjavanje
otpada;
oporaba materijala

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

NazivNaziv
mjeremjere
Programa
je Smanjenje
depopulacije
Programa
je Smanjenje
depopulacijei poticanje
i poticanjezapošljavanja
zapošljavanja
a)

b)
c)
d)

Ciljevi mjere
Sustav mjera poticaja za smanjenje depopulacije
stanovništva na području grada Virovitice
14
je u prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu grada za izgradnju obiteljskih kuća za mlade
obitelji – 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,
Poticanje mlade radne snage za dolazak u grad Viroviticu,
Poticanje građevinskog sektora,
Prekvalifikacija nezaposlenih osoba do 45 godina za poznatog poslodavca.

Opis mjere
Svrha mjere je smanjenje depopulacije stanovništva na području grada Virovitice je u prodaji
građevinskog zemljišta u vlasništvu grada za izgradnju obiteljskih kuća za mlade obitelji – do 45
godina, 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 financirane od Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Ova mjera se zasniva na modulima za poticanje mladih da svoju prvu nekretninu ostvaruju na
području grada Virovitice.
Mjere poticanja smanjenja depopulacije i poticanje 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
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(3) Nezaposlene osobe dobivaju mogućnost prekvalificiranja 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 kriterijima - uvjeti poticaja;
Moduli za poticanje smanjenja depopulacije
bi se oblikovali kako slijedi:
• Modul 5: Poticaj kod prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu grada za izgradnju obiteljskih
kuća za mlade obitelji do 45 godina kojim je to
prva nekretnina
• Modul 6: Poticaj za oslobađanje plaćanja komunalnog 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 nezaposlenih osoba do 45 godina za poznatog poslodavca, prema zahtjevu poduzetnika
Prijedlozi za poticanje poduzetništva u gospodarskim zonama:
• Prijedlog 5 se nadovezuje na Modul 5: Poticaj
kod prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu 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 obitelji 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 podobnosti 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

04. travnja 2019.

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 prekvalifikacija za poznatog poslodavca prema sljedećim kriterijima:
• Nezaposleni mlađi od 45 godina
• Zahtjev poduzetnika za prekvalifikacijom novozaposlenih osoba, ako na Zavodu za zapošljavanje nema nezaposlenih osoba tražene stručne
spreme i ako prekvalifikaciju ne plaća Hrvatski
zavod za zapošljavanje
Ciljne skupine mjera i potrebne kvalifikacije
primatelja poticaja
• Obitelji s djecom
• 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

•
•
•

04. travnja 2019.
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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

Potpora Grada Virovitice
Državna potpora
Oslobađanje plaćanja komunalnog
doprinosa

Županijska potpora

Kriteriji za
ostvarivanje poticaja
Bračna ili izvanbračna
zajednica – prva
nekretnina na području
grada Virovitice za oboje
supružnika koji su mlađi
od 45 godina na dan
podnošenja zahtjeva, te
imaju prebivalište na
području grada
Virovitice, ili će prijaviti
prebivalište na području
grada Virovitice
najkasnije 2 godine od
kupovine građevinskog
zemljišta
(ne otuđiti nekretninu 10
godina od dana dobivene
olakšice)
Modul 6:

Bračna ili izvanbračna
zajednica – prva
nekretnina na području
grada Virovitice za oboje
supružnika koji su mlađi
od 45 godina na dan
podnošenja zahtjeva, te
imaju prebivalište na
području grada
Virovitice, ili će prijaviti
prebivalište na području
grada Virovitice
najkasnije 2 godine od
kupovine građevinskog
zemljišta
(ne otuđiti nekretninu 10
godina od dana dobivene
olakšice)
Modul 7:

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

Niža cijene zemljišta

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

Oslobađanje plaćanja
komunalnog doprinosa

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

17

Državna potpora

Županijska potpora
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Prekvalifikacija
Stopa olakšice: 100%
nezaposlenih osoba
prema potrebama
poduzetnika za
novozaposlene osobe, ako
na Zavodu za
Prekvalifikacija
zapošljavanje nema
nezaposlenih osoba
nezaposlenih osoba
tražene stručne spreme i
ako prekvalifikaciju ne
plaća Hrvatski zavod za
zapošljavanje

Naziv mjere Programa je Poticanje za ugostiteljstvo

Naziv mjere Programa je Poticanje za ugostiteljstvo
Ciljevi mjere
•
Sustav mjera poticaja za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu javne površine za terase
Ciljevi mjere
uz ugostiteljske
objekte
tijekom ljetnih
(lipanj,
i kolovoz),
te oslobađanje
• Sustav
mjera poticaja
zasamo
ugostiteljstvo
gradamjeseci
Virovitice
je usrpanj
zakupu
javne površine
za
plaćanja
dijela zakupa objekte
zemljištasamo
u ostatku
godine.
terase
uz ugostiteljske
tijekom
ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz),
• teZadržavanje
i poticanje
otvaranja
novih
ugostiteljskih
oslobađanjepostojećih
plaćanja dijela
zakupa
zemljišta
u ostatku
godine.objekata,
• Poticanje zapošljavanja u gradu Virovitici
• Zadržavanje postojećih i poticanje otvaranja novih ugostiteljskih objekata,
• Poticanje na uređenje i proširenje postojećih objekata
• Poticanje zapošljavanja u gradu Virovitici
Opis mjere
• Poticanje
na uređenje i proširenje postojećih objekata
Svrha mjere je pomoć ugostiteljima koji djeluju u centru grada i koriste zakup javne površine
otvorene terase, otvorene terase s mogućnošću zatvaranja ili zatvorene terase uz svoje objekte,
Opiszamjere
da Svrha
puni zakup
samougostiteljima
tijekom ljetnih
mjeseci
(lipanj,
srpanj
i kolovoz),
ostatku
godine
mjereplaćaju
je pomoć
koji
djeluju
u centru
grada
i koristea uzakup
javne
površine
za otvorene
terase,
otvorene
terase s mogućnošću zatvaranja ili zatvorene terase uz
da plaćaju
samo dio
zakupa
za zemljište.
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
Mjere
poticanja za ugostiteljstvo se zasnivaju na sljedećim pretpostavkama:
(2) Poticanje na nova ulaganja u poslovne prostore grada, što obogaćuje i turističku ponudu gra(1) Pomoć
ugostiteljima u smanjenju financijskih obaveza
da
(2)
Poticanje
nova
ulaganja
u poslovne prostore
grada,
što obogaćuje
i turističku
(3) Konkretnina
uvjeti
poticaja
za ugostiteljstvo
će ovisiti
o određenim
uvjetima.
ponudu grada
(3) Konkretni
uvjeti poticaja
za ugostiteljstvo
će ovisitikako
o određenim
Modul za poticanje
ugostiteljstva
bi se oblikovao
slijedi: uvjetima.

• Modul 8: Poticaj za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu javne površine za terase uz
Modul za poticanje ugostiteljstva bi se oblikovao kako slijedi:
ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), a u ostatku go• Modul
8: Poticaj za ugostiteljstvo grada Virovitice je u zakupu javne površine za
dine da plaćaju samo dio zakupa za zemljište.
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
Prijedlozi
za poticanje
poduzetništva
u gospodarskim
zonama: grada Virovitice je u zakupu
javne površine za terase uz ugostiteljske objekte samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj
• Prijedlog 8 se nadovezuje na Modul 8: Poticaj za ugostiteljstvo grada Virovitice je u
i kolovoz),
a upovršine
ostatku godine
da uz
plaćaju
samo dioobjekte
zakupa samo
za zemljište,
zbog vremenskih
zakupu
javne
za terase
ugostiteljske
tijekomjerljetnih
mjeseci
uvjeta
korištenje
terasa
nije
moguće
u
100%
tnom
vremenu
za
koje
se
zakup
do sada
(lipanj, srpanj i kolovoz), a u ostatku godine da plaćaju samo dio zakupa za terasa
zemljište,
naplaćivao.
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
Očekivani
rezultati
• Smanjenja
rashoda poduzetnika, te otvaranje mogućnosti za nova ulaganja u djelatnost.
•
•

Opći rezultati:
Privlačenje novih investicija u grad Viroviticu
18
Smanjenje nameta ugostiteljstvu, te poticanje na ulaganja u djelatnost

Opći rezultati:
• Privlačenje novih investicija u grad Viroviticu
Smanjenje
04. •travnja
2019. nameta ugostiteljstvu, te poticanje na ulaganja u djelatnost
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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.

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.

(dužni su urediti terase
sukladno uvjetima
davatelja olakšica)

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:
•
•
•

8.

Otvorene terase - 0,12
EUR/m2
Zatvorene terase – 0,50
EUR/m2
Otvorene terase s
mogućnošću zatvaranja
– 0,30 EUR/m2

PROVEDBA
MJERA
I UVJETI
DODJELE
IZPROGRAMA
PROGRAMA
8.
PROVEDBA
MJERA
I UVJETI
DODJELESREDSTAVA
SREDSTAVA IZ
KOJA
KOJA
PREDSTAVLJAJU
POTPORU
MALE
VRIJEDNOSTI
PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu
Za provedbu
iz ovog
male vrijednosti
Grad mjera
raspisuje
javniPrograma,
poziv. koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti
Grad raspisuje
raspisuje javni
poziv.odjel za financije i gospodarstvo, a objavljuje se na
Javni poziv
Upravni
Javni
poziv raspisuje
Upravni
odjelVirovitice,
za financijewww.virovitica.hr
i gospodarstvo, a .objavljuje
se na
službenim
službenim
internetskim
stranicama
Grada
Javni poziv
otvoren
internetskimprijava
stranicama
Grada
Virovitice,
je za podnošenje
za cijelu
2018.
godinu. www.virovitica.hr . Javni poziv otvoren je za podTekst javnog
sadrži
korisnike, mjere i kriterije za dodjelu potpora,
nošenje
prijavapoziva
za cijelu
2018.prihvatljive
godinu.
popis dokumenata
koji
se
dostavljaju
uz
zahtjev,
rokove mjere
i način
podnošenja
zahtjeva,
načinpopis
Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike,
i kriterije
za dodjelu
potpora,
kontrole
namjenskog
utroška
dobivenih
sredstava
i
podatke
o
informacijama.
dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjev, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole
Na osnovu utroška
provedenog
javnog
poziva,
dostavljenih
zahtjeva i ocjene dopuštenosti
namjenskog
dobivenih
sredstava
i podatke
o informacijama.
pojedinihNa
potpora
Gradonačelnik
donosi
Rješenje
o
dodjeli
potpore
vrijednosti.
osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjevamale
i ocjene
dopuštenosti pojedinih
U Rješenju iz prethodnog stavka navodi se ime korisnika potpore, dodijeljeni iznos i
potpora Gradonačelnik donosi Rješenje o dodjeli potpore male vrijednosti.
namjena potpore.
Rješenju
iz prethodnog
se ime
korisnika
potpore,
dodijeljeni
KorisniciUpotpore
koji
nenamjenskistavka
utrošenavodi
odobrena
sredstva,
dužni
su ista
vratiti. iznos i namjena
potpore.
Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti.
Potpore koji se temeljem ovog Programa
19 dodjeljuju gospodarskim subjektima smatraju se
državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene
uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. (Službeni list Europske unije,
serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.). Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:
Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos
ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne
banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno
o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).
Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog
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prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom
bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u
trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore
male vrijednosti poduzetniku.
Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu
Virovitici) dostaviti izjavu o svim drugim potporama
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine,
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela
državne potpore.
Davatelj državne potpore prilikom dodjele
državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora
male vrijednosti i voditi evidenciju o dodijeljenim
potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima.
Grad Virovitica će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi
prijedloga državnih potpora, podataka o državnim
potporama i potporama male vrijednosti te Registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
(“Narodne novine” br. 121/16), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.
Na ovaj Program na odgovarajući način primjenjuje se i Zakon o pravu na pristup informacijama (NN
25/13, 85/15).
9.

04. travnja 2019.

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 inozemne investicije.
Izmjenom i dopunom Program olakšica i poticaja
razvoja gospodarstva Grada Virovitice želi se osigurat zadržavanje investitora u Virovitici, te još jače
privlačenje novih investitora, koji bi svojim investicijama potaknuli zapošljavanje većeg broj osoba,
a samim time i gospodarski i socijalni razvoj grada
Virovitice – glavnog pokretača i motor razvoja gospodarstva županije i cijele regije. Ovim Programom
olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice želi se promijeniti i demografska politika zbog
stalnog smanjenja broja stanovništva. Cilj je zadržavanje mladih obitelji na području grada, kako zbog
radne snage potrebne poduzetništvu, tako i zbog
cjelokupnog budućeg razvoja grada. Prekvalifikacijom nezaposlenih za poznatog poslodavca želi se
pomoći poslodavcima da dobiju potrebnu i kvalificiranu radnu snagu kod novog zapošljavanja, kao i
nezaposlenima kojima prekvalifikacija za poznatog
poslodavca jamči i zaposlenje. Poticaji su predviđeni i za ugostiteljstvo, odnosno, kroz zakup javne
površine za terase uz ugostiteljske objekte plaćat će
se samo tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz), te besplatno koristiti u ostatku godine.
Ovim poticajima i olakšicama grad Virovitica je
čvrst oslonac poduzetnicima u kreiranju njihovog
poslovnog uspjeha

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 in-

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Odbor za statutarno-pravna pitanja na 21. sjednici održanoj dana
04. travnja 2019. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst
Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
Pročišćeni tekst Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na
području Grada Virovitice sadrži Odluku o radnom
vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih
objekata na području Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 8/15.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i
vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na područ-

04. travnja 2019.

ju Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.10/16.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.10/17.),
i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih
objekata na području Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.2/19.), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Klasa: 021-03/19-01/10
Ur.broj: 2189/01-07/3-19-3
Virovitica, 04. travnja 2019.
							
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
ODLUKA
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice
- pročišćeni tekst –
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata i prostori na kojima mogu biti
ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i
sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama.
Članak 2.
Dnevni raspored, početak i završetak radnog vremena, u okviru radnog vremena određenog ovom
Odlukom, utvrđuje poslovodno tijelo pravne osobe,
odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.
II.
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RADNO VRIJEME
Članak 3.

(1) Za pojedine vrste ugostiteljskih objekata
određuje se raspored, najraniji početak i najkasniji
završetak radnog vremena kako slijedi:
a) Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“
obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan,

b) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata,
c) Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim
propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu
raditi od 21.00 do 6.00 sati,
d) Ugostiteljski objekti iz skupine„Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ mogu raditi
od 7.00 do 24.00 sata,
e) Ugostiteljski objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima mogu pružati ugostiteljske
usluge od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, i/ili uz
prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili poziv, što mora biti istaknuto
u obavijesti na ulaznim vratima sa podatkom o
kontaktu
f) Ugostiteljski objekti u sklopu benzinskih postaja
mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem
se nalaze.
g) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“, na željezničkim i autobusnim kolodvorima, te u njihovoj blizini na udaljenosti do 50
metara, mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata, uz uvjet da na otvorenoj i/ili zatvorenoj terasi ne smije
biti izvora glazbe od 23.00 do 6.00 sati.
(2) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ mogu raditi sa petka na subotu, sa subote na
nedjelju, te uoči i na dane blagdana do 1.00 sat.
(3) Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ mogu raditi u
sa petka na subotu, sa subote na nedjelju, te uoči i na
dane blagdana do 6.00 sati.
Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom
vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/17.) koja je
stupila na snagu 06. 10.2109.g., u stavku 1. dodana je točka f)
Odredbama članka 1. i 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/19)
koja je stupila na snagu 07.03.2019..g., u stavku 1., izmijenjena je točka
f) i dodana nova točka g).

Članak 4.
(1) Radno vrijeme na otvorenim i zatvorenim
terasama uz ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, identično je radnom vremenu ugostiteljskog objekta, uz zabranu svakog korištenja tehničkih uređaja za ozvučenje od 23.00 sata do 7.00 sati
narednog dana.
(2) Na otvorenim i zatvorenim terasama uz ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“,
sa petka na subotu, sa subote na nedjelju, te uoči i na
dane blagdana, zabranjuje se svako korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje od 24.00 sata do 7.00 sati
narednog dana.
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(3) U ugostiteljskim objektima iz skupine
„Barovi“ zabranjuje se izvođenje žive glazbe, osim
u objektima registriranim kao „Noćni klub“, „Noćni
bar“ i „Disco bar“, odnosno barovima koji rade noću,
te u slučajevima iz članka 5., 6. i 7. ove Odluke.
Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/17.) koja je
stupila na snagu 06. 10.2109.g., izmijenjen je stavak 3.

Članak 5.
(1) Gradonačelnik Grada Virovitice može na pojedini zahtjev ugostitelja za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od vremena utvrđenog člankom
3. stavak 1. točka b) ove Odluke, kao i mogućnost
izvođenja žive glazbe, za pojedine dane, u slučaju
organiziranja prigodnih proslava (svadbi, maturalnih
zabava i sličnih događanja).
(2) Za ugostiteljski objekt iz skupine „Barovi“,
koji se nalazi u stambenoj zgradi može se odobriti
drugačije radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka, ako
ima pribavljenu suglasnost 51% stanara zgrade od
kojih obavezno treba biti suglasnost stanara koji žive
u stanovima neposredno uz, te iznad ugostiteljskog
objekta, a ovjerio ju je ovlašteni predstavnik stanara
zgrade.
(3) Za ugostiteljski objekt iz skupine „Barovi“, do
kojeg se nalaze samostojeće kuće i kuće u nizu, može
se odobriti drugačije radno vrijeme iz stavka 1. ovog
članka ako ima pribavljenu suglasnost neposrednih
susjeda (lijevo i desno, te nasuprot objekta) na udaljenosti do 50 metara od ugostiteljskog objekta.
(4) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se
Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice najkasnije 5 dana prije dana za koji se traži
drugačije radno vrijeme od vremena utvrđenog člankom 3. ove Odluke.
Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu,
prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada
Virovitice(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/16.) koja je stupila
na snagu 29.12.2016.g., izmijenjen je članak 5.

Članak 6.
(1) Za vrijeme održavanja turističkih manifestacija, kulturnih, sportskih, vjerskih, zabavnih i sličnih
programa, proslava povodom božićnih i novogodišnjih blagdana gradonačelnik može svojom odlukom
propisati drugačije radno vrijeme, kao i mogućnost
izvođenja žive glazbe, za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, od radnog vremena
propisanog člankom 3. ove Odluke.

Članak 7.
(1) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata ako se
nalaze izvan naseljenog područja na lokaciji udaljenoj od stambenih objekata minimalno 200 m,
odnosno minimalno 50 m uz uvjet da se ugostiteljski
objekt nalazi u podrumskom dijelu građevinskog objekta.
(2) Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ koji se nalaze u sklopu sportskih terena i
objekata mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.
(3) Na ugostiteljske objekte iz stavka 2. ovog
članka ne primjenjuju se odredbe članka 4. stavka 1.
i 2. ove Odluke.
Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/17.) koja je
stupila na snagu 06. 10.2109.g., izmijenjen je stavak 3.

Članak 8.
(1) U slučaju učestalog remećenja javnog reda i
mira, te nepravilnosti u radu, kao i drugih objektivnih
okolnosti koje će se utvrditi, Gradonačelnik može
donijeti odluku o ranijem završetku radnog vremena
propisanog zakonom, kao i ovom odlukom.
III. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Članak 9.
(1) Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom
vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje
ugostiteljskih usluga na javnim površinama, mogu
biti smješteni na javnim površinama Grada Virovitice.
(2) Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo, na zahtjev stranke, rješenjem će odrediti točnu
lokaciju prostora iz stavka 1. ovog članka na kojoj
mogu biti navedeni ugostiteljski objekti. Prostori
na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti
iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti
manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost,
osim ukoliko se održavaju javni skupovi, svečanosti,
izložbe, priredbe, športske i druge manifestacije i sl.,
samo za vrijeme njihova trajanja.

04. travnja 2019.
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(3) Na prostoru u privatnom vlasništvu, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu biti uz
odobrenje Grada Virovitice, odnosno Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih
objekata na području Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.13/09, 13/10., 3/11. i
10/12.).
Članak 11.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Odluka o
Izmjeni Odluke
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 10/16. od 21. 12. 2016.g.)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Odluka o
izmjeni i dopuni Odluke
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 10/17. od 28.09. 2017.g.)
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Odluka o
izmjeni i dopuni Odluke
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području
Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 2/19., od 27.02.2019.g.)
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Odbor za statutarno-pravna pitanja na 21 . sjednici održanoj dana
04. travnja 2019. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst
Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
Pročišćeni tekst Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora, sadrži Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/14.), Odluku o Izmjeni i dopuni
Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.10/14), i
Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.2/19.), u kojima je naznačeno vrijeme
njihova stupanja na snagu.
Klasa: 021-03/19-01/10
Ur.broj: 2189/01-07/3-19-4
Virovitica, 04. travnja 2019.
							
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
ODLUKU
O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG
PROSTORA
- pročišćeni tekst I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i
prestanak zakupa, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Virovitice, kao i poslovnih prostora u društvenom vlasništvu na kojima pravo raspolaganja ili
korištenja ima Grad Virovitica, a posebno: namjena
odnosno djelatnost koja će se obavljati u poslovnim
prostorima, promjena i dopuna ugovorene djelatnosti, način utvrđivanja početne visine zakupnine, uvjeti i postupak provedbe javnog natječaja, te kriteriji
i naknada za uložena sredstva u uređenje poslovnih
prostora.
(2) Poslovni prostori koji su još uvijek upisani
u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na
kojem Grad Virovitica ima pravo raspolaganja ili korištenja za koje se vode postupci temeljem Zakona o
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naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, mogu se davati u zakup
do pravomoćnog okončanja tih postupaka.
(3) Ovom Odlukom uređuje se kupoprodaja
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Virovitice
sadašnjem zakupniku.
(4) Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na
slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredbi, predavanja, savjetovanja, ili u druge
slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30
dana, odnosno čije korištenje ne traje duže od šest
mjeseci ako se prostor koristi u svrhe skladištenja i
čuvanja robe.
Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19.), koja je stupila na snagu 07.03.2019.g., dodan je stavak 4.

Članak 2.
(1) Poslovnim prostorom, u smislu odredbi Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, smatraju se
poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
Članak 3.
(1) Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se
pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.
(2) Poslovnom prostorijom smatraju se jedna
ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi
namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti koje,
u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban
glavni ulaz.
(3) Garaža je prostor za smještaj vozila.
(4) Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila
u garaži.
II. NADLEŽNA TIJELA
Članak 4.
U postupku davanja u zakup i kupoprodaju
poslovnog prostora nadležna tijela su:
1. Gradsko vijeće Grada Virovitice,
2. Gradonačelnik Grada Virovitice,
3. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora
4. Upravni odjel nadležan za zakup i kupoprodaju
poslovnog prostora Grada Virovitice

Članak 5.
Gradsko vijeće Grada Virovitice, u postupku
kupoprodaje poslovnog prostora:
1. utvrđuje popis poslovnih prostora koji su predmet
kupoprodaje,
2. donosi odluku o kupoprodaji poslovnog prostora.
Članak 6.
(1) U gospodarenju poslovnim prostorima iz članka 1. ove Odluke gradonačelnik Grada Virovitice
(nadalje: Gradonačelnik):
1. utvrđuje vrijednost elemenata za utvrđivanje
početne visine zakupnine,
2. donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja o
davanju u zakup poslovnog prostora,
3. donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora ili odluku o
poništenju javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora,
4. donosi odluku o davanju u zakup poslovnog prostora sukladno čl.16.st.2. ove Odluke,
5. donosi odluku o produženju zakupa poslovnog
prostora,
6. donosi odluku o promjeni i dopuni ugovorene
djelatnosti zakupnika,
7. odlučuje o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg
zakupnika,
8. daje izričitu pisanu suglasnost zakupniku za
podzakup i preinake poslovnog prostora
9. donosi odluku o otkazu ugovora o zakupu poslovnog prostora,
10. donosi planove održavanja, gradnje, kupnje i rekonstrukcije poslovnih prostora,
11. predlaže Gradskom vijeću donošenje popisa
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje,
12. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona i
ove Odluke.
Članak 7.
Gradsko vijeće Grada Virovitice i Gradonačelnik
Grada Virovitice odgovorni su u pogledu svoje nadležnosti u smislu ove Odluke, sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i
Statutu Grada Virovitice.
Članak 8.
(1) Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog
prostora (nadalje: Povjerenstvo) je stručno radno
tijelo Grada Virovitice koje osniva i imenuje Gra-
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donačelnik na vrijeme od 4 godine, nakon kojeg članovi mogu biti ponovno imenovani.
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji
se od 6 članova koje čine predsjednik i dva člana i
njihovi zamjenici iz redova stručnih službenika Grada Virovitice pravne, ekonomske i tehničke struke,
od kojih su najmanje po jedan službenici upravnog
odjela nadležnog za provođenje postupka zakupa i
kupoprodaje poslovnog prostora i upravnog odjela
nadležnog za održavanje poslovnih prostora Grada
Virovitice.
(3) Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju
poslovnog prostora nadležno je i odgovorno za provođenje postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u dijelu otvaranja ponuda.
Članak 9.
(1) Upravni odjel nadležan za zakup i kupoprodaju poslovnog prostora, prema ustrojstvu Grada Virovitice, je Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice (nadalje: nadležni Upravni odjel).
(2) Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove u provođenju postupka davanja u zakup i kupoprodaje
poslovnog prostora i odgovoran je za pravilno i potpuno provođenje postupaka iz članka 1. ove Odluke.
(2) Pročelnik i službenici Upravnog odjela iz
stavka 1. ovoga članka koji poduzimanju i izvršavaju poslove iz stavka 2 . ove Odluke te službenici iz
ostalih upravnih tijela Grada Virovitice koji sudjeluju u predmetnim postupcima temeljem ove Odluke,
odgovorni su sukladno zakonu i pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Virovitice u okviru opisa svojeg radnog mjesta.
II.
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ODREĐIVANJE DJELATNOSTI
Članak 10.

Poslovni prostori kojima gospodari Grad Virovitica razvrstavaju se u tri zone, a sukladno Odluci o
komunalnim zonama Grada Virovitice.
Članak 11.
(1) Dopuna ugovorene djelatnosti može se odobriti zakupniku pod sljedećim uvjetima:
1. da zakupnik ugovorenu djelatnost u poslovnom
prostoru obavlja već najmanje godinu dana,
2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine u

dvostrukom iznosu početne visine zakupnine
one djelatnosti za koju traži dopunu djelatnosti.
Izuzetno, ukoliko je sadašnja ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivenog primjenom ovog
uvjeta, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.
(2) Odluku o dopuni ugovora o zakupu u dijelu
ugovorene djelatnosti, kao i o povećanju zakupnine,
donosi Gradonačelnik vodeći računa o urednom izvršavanju ugovornih obveza od strane zakupnika, te
o interesima Grada Virovitice.
Članak 12.
(1) Zakupnik može poslovne prostorije koristiti
samo za obavljanje ugovorene djelatnosti.
(2) Svako korištenje poslovne prostorije za obavljanje djelatnosti koja nije ugovorena, razlogom je za
jednostrani raskid ugovora o zakupu od strane zakupodavca.
III. ODREĐIVANJE POČETNE VISINE ZAKUPNINE
Članak 13.
(1) Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor predstavlja umnožak korisne površine poslovnog
prostora, broja bodova i vrijednosti boda.
(2) Gradonačelnik Grada Virovitice može prilikom utvrđivanja visine mjesečne zakupnine koja će
se objaviti u javnom natječaju za dodjelu u zakup
poslovnih prostora, odrediti mjesečnu zakupninu u
višem iznosu od početne mjesečne zakupnine iz stavka 1. ovog članka, vodeći računa o lokaciji, odnosno
tržišnom interesu za pojedini poslovni prostor.
Članak 14.
(1) Korisna površina poslovnog prostora je površina koja se dobije izmjerom: površina između zidova
prostorija uključujući ulazno-izlazni prostor, sanitarni čvor, površinu izloga, galerije, podruma, terase,
balkona, lođe, hodnika i stubišta između navedenih
prostorija, te površine pod ugrađenim namještajem.
Članak 15.
(1) Broj bodova određuje se prema zoni u kojoj se
poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u njemu
obavlja, prema sljedećoj tablici:

galerije, podruma, terase, balkona, lođe, hodnika i stubišta između navedenih prostorija, te
površine pod ugrađenim namještajem.
Članak 15.
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kojoj se poslovni
prostor nalazi i djelatnosti koja se
u njemu obavlja, prema sljedećoj tablici:
DJELATNOST/NAMJENA
ZONA S BROJEM
BODOVA
Red.
I
II
III
broj
1.
Ugostiteljska djelatnost (osim restorana),
11,00
8,00
3,00
Financijska djelatnost (banke, osig. društva,trgovina
vrijednosnicama i sl.), Kladionice i igre na sreću.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Trgovačka djelatnost
7,00
Ugostiteljska djelatnost (Restorani do 200m2)
5,50
Ugostiteljska djelatnost (Restorani iznad 200m2)
2,75
2
Uredski prostori do 200m
5,50
Uredski prostori iznad 200m2
2,75
Skladišni prostori
2,00
Deficitarni obrti i proizvodne djelatnosti
1,00
Političke stranke
0,50
Udruge i sportski klubovi
0,05
Ostalo
3,00
(2) Vrijednost jednog boda kao elementa za izračun početne visine
Gradonačelnik posebnom Odlukom.

5,00
1,00
4,00
1,50
2,00
0,75
4,00
1,50
2,00
0,75
1,00
0,50
0,50
0,25
0,30
0,10
0,03
0,01
2,00
1,00
zakupnine određuje

(2) Vrijednost jednog boda kao elementa za izračun početne visine zakupnine određuje GraOdredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni
donačelnik
posebnom
Odlukom.
vjesnik Grada
Virovitice“
br. 10/14. koja je stupila na snagu 03. 10. 2014.g,, izmijenjen je članak 15.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 10/14. koja je stupila na snagu 03. 10. 2014.g,, izmijenjen je članak 15.

Članak 16.
Ustanove kojima je osnivač GradČlanak
Virovitica,
16. Vijeća mjesnih odbora ne plaćaju mjesečnu
zakupninu za cjelokupni poslovni prostor koji im je dat u zakup, a sukladno članku 21. stavku 2.
ove Odluke.
Ustanove kojima je osnivač Grad Virovitica, Vijeća mjesnih odbora ne plaćaju mjesečnu zakupninu za cjelokupni poslovni prostor koji im je dat u zakup, a sukladno članku 21. stavku 2. ove
Članak 17.
Odluke.

Početna visina zakupnine umanjuje se za 50% ukoliko se cijeli poslovni prostor nalazi u
dvorištu i podrumu.
Članak 17.

Članak 18.

Početna
visinaprostor
zakupnine
umanjuje
se za 50%
ukoliko
se cijeli
poslovni
prostor
nalazi u početna
Za poslovni
u kojem
se moguća
namjena
utvrđuje
za više
različitih
djelatnosti
dvorištu
i
podrumu.
zakupnina se određuje za onu djelatnost za koju je ovom Odlukom utvrđen veći broj bodova.
Članak 18.
Za poslovni prostor u kojem se moguća namjena utvrđuje za više različitih djelatnosti početna
zakupnina se određuje za onu djelatnost za koju je ovom Odlukom utvrđen veći broj bodova.
Članak 19.
Ako se za poslovni prostor, koji se daje u zakup, natječaj raspisuje više puta uzastopno za istu
djelatnost, početna zakupnina se može odrediti i u nižem iznosu i to:
za drugi natječaj u visini 90% početne zakupnine
za treći natječaj u visini 70% početne zakupnine
za četvrti i svaki sljedeći natječaj u visini 50% početne zakupnine.
Članak 20.
Ako u ponovljenom natječaju iz članka 19. ove Odluke, prijavu podnese osoba koja je prethodno odustala bez opravdanog razloga od najmanje dva natječaja raspisana u svezi istoga prostora, a s izravnom ili neizravnom namjerom smanjivanja iznosa zakupnine, ista više neće moći biti
natjecatelj, niti se s njom neće moći sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.
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IV. UVJETI I POSTUPAK NATJEČAJA
Članak 21.
(1) Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog
natječaja, i to provođenjem utvrđenog postupka prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
(2) Iznimno od provođenja javnog natječaja, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog
natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i Grad Virovitica te pravne osobe u vlasništvu
ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu
jedinice lokalne (regionalne) samouprave, ako je to
u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog
napretka njezinih građana, a zakupnina se određuje
sukladno kriterijima za određivanje visine zakupnine
propisane ovom Odlukom.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka
zakupodavac će bez raspisivanja javnog natječaja, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora, koji
je podnio je pisani zahtjev najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi
sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, i to najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji
je ugovor o zakupu sklopljen, uz uvjet da je zakupnik
u potpunosti izvršavao obveze iz ugovora o zakupu
poslovnog prostora.
(4) Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz
stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni
odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja u
posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj
za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostora u kojem je početni iznos zakupnine ne
može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen
dosadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovog članka, ako
će se u navedenom prostoru nastaviti obavljanje iste
djelatnosti/namjene.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19.), koja je stupila na snagu 07.03.2019.g., izmijenjeni su stavci 2. i 3.

Članak 22.
(1) Poslovni prostori daje se u zakup na određeno
vrijeme u trajanju od najmanje jedne (1) godine, do
najduže pet (5) godina.
(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka,
poslovni prostori koji se koriste u svrhu obrazovanja,
kao i drugih oblika stručnog usavršavanja djece, mladih i odraslih osoba, mogu se dati u zakup najduže do
deset (10) godina.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
10/14. koja je stupila na snagu 03. 10. 2014.g,, dopunjen je članak 22.

Članak 23.
(1) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora donosi Gradonačelnik.
(2) Odlukom iz prethodnog stavka Gradonačelnik
utvrđuje :
- adresu, površinu i djelatnost koja se u poslovnom
prostoru može obavljati,
- visinu početnog iznosa mjesečne zakupnine,
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
- način objave javnog natječaja,
- kao i posebne uvjete ako se isti utvrđuju.
1. Javni natječaj
Članak 24.
(1) Javni natječaj objavljuje se u lokalnom tisku
i istovremeno na službenoj web stranici Grada Virovitice.
(2) Javni natječaj mora biti otvoren najmanje
osam (8) dana, a najduže petnaest (15) dana računajući od dana objave u lokalnom tisku i na službenoj
web stranici Grada Virovitice.
Članak 25.
(1) Javni natječaj mora obvezno sadržavati:
1. adresu i površinu poslovnog prostora,
2. djelatnost/namjenu koja se može obavljati,
3. početni iznos mjesečne zakupnine,
4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
5. iznos, rok i način uplate jamčevine te oznaku
računa na koji se jamčevina uplaćuje,
6. rok za podnošenje pisanih ponuda,
7. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda,
8. vrijeme kada se može pregledati poslovni prostor,
9. odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude
neće razmatrati,
10. odredbu o mogućnosti neprihvaćanja niti jedne
ponude,
11. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kom osnovu ima dug prema
Gradu Virovitici i trgovačkim društvima u vlasništvu i u većinskom vlasništvu Grada Virovitice,
12. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je već stekao pravo zakupa za
poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koje
pravo nije realizirao, odnosno ako je odustao od
ugovora o zakupu za navedeni poslovni prostor,
13. odredbu da se natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina vraća,
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14. odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude,
odnosno sklapanja ugovora,
15. odredbu o pravu prigovora na zapisnik o otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora,
16. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan
najkasnije u roku od petnaest dana od dana
donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor
o zakupu,
17. odredbu da zakupnik uzima u zakup poslovni
prostor u viđenom stanju,
18. odredbu da je zakupnik poslovni prostor dužan
urediti i privesti ugovorenoj namjeni vlastitim
sredstvima bez prava povrata istih ili s pravom
povrata istih sukladno odredbama ove Odluke,
19. odredbu o pravu prvenstva na sklapanje ugovora
o zakupu i postupanje za ostvarivanje tog prava,
20. odredbu o načinu osiguranja plaćanja ugovorene
zakupnine,
21. odredbu o načinu i roku dostave odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja svim natjecateljima,
22. odredbu da je budući zakupnik dužan plaćati
mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10og dana u mjesecu za tekući mjesec,
23. odredbu o prihvaćanju povećanja zakupnine koje
može uslijediti tijekom trajanja zakupa prema
odlukama nadležnog tijela,
24. odredbu o ispravama koje se prilažu uz ponudu.
(2) Javni natječaj može sadržavati i druge posebne
uvjete propisane ovom Odlukom.
Članak 26.
(1) Odlukom o raspisivanju javnog natječaja iz
članka 23. ove Odluke, Gradonačelnik može odlučiti da se javni natječaj objavi u lokalnom tisku u skraćenom obliku, a koji osobito sadrži:
- adresu, površinu i djelatnost/namjenu koja se može
obavljati u poslovnom prostoru,
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
- početni iznos mjesečne zakupnine,
- informaciju gdje se objavljuje cjelovit tekst javnog
natječaja.
(2) U slučaju objave skraćenog oblika teksta javnog natječaja iz prethodnog stavka ove Odluke, cjelovit tekst javnog natječaja objavljuje se na službenoj
web stranici Grada Virovitice i na oglasnoj ploči
gradske uprave, istovremeno kad i objavljivanje u
skraćenom obliku.
Članak 27.
Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave
za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju sve fizičke

osobe i fizičke osobe - obrtnici (u daljnjem tekstu:
fizičke osobe), te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom
u Republici Hrvatskoj.
Članak 28.
(1) Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju podnosi se u Povjerenstvu za davanje u zakup
poslovnog prostora putem nadležnog Upravnog odjela, u roku određenom u javnom natječaju sukladno
stavku 2. članka 24. ove Odluke.
(2) Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju
mora sadržavati:
- naziv, odnosno osobno ime natjecatelja,
- naziv poslovnog prostora za koji se podnosi
ponuda,
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili
opisnom iznosu u odnosu na druge natjecatelje,
- opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u
poslovnom prostoru,
- izjavu o postojanju prava prvenstva na sklapanje
ugovora o zakupu poslovnog prostora.
(3) Uz pisanu ponudu svaki natjecatelj mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
- original ili presliku dokaza o uplati propisane
jamčevine,
- presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj
fizička osoba,
- presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog organa sa prilozima o registraciji
- dokaz da natjecatelj nema duga prema Gradu
Virovitici i trgovačkim društvima u vlasništvu i
većinskom vlasništvu Grada Virovitice po bilo
kom osnovu
- BON 1 - za prethodno obračunsko razdoblje,
dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja.
- BON 2 (SOL 2) koji se odnosi na glavni račun
ponuditelja. Ponuditelj treba dokazati da nije
imao blokiran račun u posljednjih 6 mjeseci od
dana objave javnog natječaja.
(4) Ukoliko na natječaju sudjeluju hrvatski invalidi iz Domovinskog rata, razvojačeni hrvatski
branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila
poginulih, zatočenih ili nestalih, udruge invalida iz
Domovinskog rata i druge udruge za koje je nadležno
Ministarstvo odredilo poseban status, te osobe imaju
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu
poslovnog prostora, ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najpovoljniju ponudu, ako uz svoju
ponudu prilože važeće:
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rješenje nadležnog Ministarstva za invalide iz
Domovinskog rata,
potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske,
Ureda za obranu ili Uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za razvojačene hrvatske branitelje,
potvrdu Ureda državne uprave, Odsjeka hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji,
te ostale javne isprave koji dokazuju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

2.
3.
4.
5.
6.

Članak 29.
Ponuda će biti neprihvatljiva ukoliko ponuditelj ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja, ali je
ponudio iznos zakupnine manji od početnog iznosa
mjesečne zakupnine u javnom natječaju.
Članak 30.
(1) Osobe određene Zakonom o pravima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji imaju pravo prvenstva na sklapanje
ugovora o zakupu poslovnog prostora, ako ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i prihvate najviši
ponuđeni iznos zakupnine.
(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo.
(3) Ponuditelji su dužni u svojoj ponudi naznačiti
pravo prvenstva i priložiti dokaze na pravo prvenstva
na sklapanje ugovora za zakup poslovnog prostora.
Članak 31.
Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu
na novom javnom natječaju nema raniji zakupnik,
ukoliko je za isti poslovni prostor za koji je raspisan
natječaj, Grad Virovitica s njim raskinuo ugovor o
zakupu poslovnog prostora, budući je raniji zakupnik sam promijenio namjernu poslovnog prostora utvrđenu ovom Odlukom.
2. Otvaranje ponuda
Članak 32.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo
za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 8.
ove Odluke, a koje radno tijelo provodi dio postupka
javnog natječaja za zakup poslovnog prostora otvaranjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama na
način da na svojoj sjednici sastavlja zapisnik i :
1. utvrđuje identitet i ovlaštenja prisutnih i upoznaje

7.

8.

ih s predmetnim natječajem,
otvara i razmatra ponude,
utvrđuje da nije bilo podnesenih ponuda, da su
nepravodobne ili nepotpune,
utvrđuje pravodobnost i potpunost ponuda te
iznos ponuđene zakupnine,
utvrđuje pravo prvenstva natjecatelja na sklapanje ugovora o zakupu i omogućuje njihovo korištenje ,
utvrđuje redoslijed pravovremenih i potpunih
ponuda prema iznosu ponuđene zakupnine i
pravu prvenstva, odnosno neprihvaćanje niti
jedne ponude,
utvrđuje i predlaže Gradonačelniku donošenje
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili
odluku o poništenju javnog natječaja za zakup
poslovnog prostora,
i utvrđuje i druge činjenice i poduzima radnje u
svojoj nadležnosti relevantne za predmetni postupak.
Članak 33.

(1) Povjerenstvo će održati sjednicu za otvaranje
ponuda u vrijeme i na mjestu određenom u javnom
natječaju, a koja će se odrediti po isteku roka za podnošenje ponuda iz čl.28.st.1. ove Odluke, najranije u
roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
njegovog isteka.
(2) Sjednicu Povjerenstva vodi predsjednik, a u
njegovoj spriječenosti, zamjenik predsjednika Povjerenstva.
(3) Pisane ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni
predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
(4) Prije početka otvaranja ponuda Povjerenstvo utvrđuje identitet svih nazočnih natjecatelja ili
ovlaštenih predstavnika, upoznaje ih s uvjetima i
načinom provedbe natječaja.
(5) Ukoliko se utvrdi da netko od nazočnih nije
dokazao svoj identitet ili nije podnio valjanju punomoć za zastupanje za pravo sudjelovanja u postupku
otvaranja ponuda, Povjerenstvo može odlučiti da isti
nema pravo biti nazočan otvaranju ponuda.
(6) Prilikom otvaranja ponuda Povjerenstvo sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora.
Članak 34.
(1) Povjerenstvo neće razmatrati ponude fizičkih
i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno
nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
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(2) Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu ponudu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se natjecateljem i nadležni
Upravni odjel dostavlja joj pisanu obavijest u kojoj
se navode razlozi zbog kojih se ne smatra natjecateljem.
(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka nema pravo
podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti iz stavka
2. ovoga članka.
Članak 35.
(1) U Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup
poslovnog prostora se upisuju:
- naziv tijela koje obavlja radnju, klasa i urudžbeni
broj predmeta, mjesto i vrijeme obavljanja radnje, oznake javnog natječaja u kome se otvaraju
ponude, osobna imena službenih osoba, nazočnih
natjecatelja i osoba ovlaštenih za njihovo zastupanje,
- podaci o poslovnom prostoru koji je predmetom
natječaja, početnoj visini zakupnine,
- podaci o podnesenim ponudama i ponuditeljima:
1. o nepravodobnim i nepotpunim ponudama,
2. o neprihvatljivim ponudama,
3. o potpunim i pravodobnim ponudama
i iznosu ponuđene zakupnine,
- 		podaci o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o
zakupu poslovnog prostora i korištenju toga prava,
- 		redoslijed pravovremenih i potpunih ponuda prema iznosu ponuđene zakupnine i pravu prvenstva,
- podaci o obvezi dostave pisane obavijesti iz članka 34. ove Odluke,
- zaključak o prijedlogu Gradonačelniku za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja,
- pravo na ulaganje prigovora na zapisnik o otvaranju ponuda,
- i drugi podaci od posebnog značaja za javni natječaj.
(2)Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika kojeg među
sobom, izaberu sudionici javnog natječaja, ukoliko
ima prisutnih sudionika.
(3)Zapisničar je službenik kojem je predmet dodijeljen u rad, a koji može biti i član Povjerenstva.
(4)Zapisnik se dostavlja preporučeno putem pošte
svim natjecateljima, a može se neposredno uručiti
prisutnim natjecateljima odmah po zaključenju sjednice Povjerenstva iz članka 33. ove Odluke uz dokaz
(vlastoručni potpis i datum) o uručenju na predmetnom Zapisniku, čime se dostava smatra uredno izvršenom.

(5)Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup poslovnog prostora konačan je istekom roka za podnošenje
prigovora u kojem nije podnesen niti jedan prigovor.
Članak 36.
(1) Na Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup
poslovnog prostora, radi njegovog preispitivanja,
natjecatelji mogu izjaviti prigovor nadležnom Upravnom odjelu u roku od 8 dana od dana njegovog
primitka, preporučeno putem pošte ili neposredno na
zapisnik u nadležnom Upravnom odjelu.
(2) Prigovor je nepravovremen ako je podnesen
izvan roka za podnošenje prigovora, a nepotpun ako
je podnesen od osobe koja nije natjecatelj, ne može
se razlučiti na koji se javni natječaj podnosi prigovor,
na što se odnosi prigovor te ako nije potpisan od natjecatelja ili ovlaštene osobe za zastupanje.
(3) Nadležni Upravni odjel će, u povodu preispitivanja Zapisnika, sastaviti Dopunski zapisnik kojim
će prigovor:
1 odbaciti kao nepravovremen ili nepotpun,
2. odbiti kao neosnovan i potvrditi Zapisnik,
3. usvojiti i Zapisnik izmijeniti odnosno utvrditi
konačan redoslijed pravovremenih i potpunih ponuda
prema iznosu ponuđene zakupnine i pravu prvenstva
i konačan zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.
(4) Dopunski zapisnik je konačan i bez odgode
se zajedno s Zapisnikom iz čl.35. ove Odluke dostavlja Gradonačelniku radi donošenja Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.
3. Utvrđivanje prava prvenstva
Članak 37.
(1) Ukoliko na javnom natječaju sudjeluju osobe
koje, temeljem zakonskih propisa i odredaba ove
Odluke, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, u postupku otvaranja ponuda mora im se omogućiti da na zapisnik
izjave da žele koristiti svoje pravo uz prihvat najpovoljnije ponude.
(2) Povjerenstvo će omogućiti da, osim u slučaju
iz članka 30.st.3. ove Odluke, naknadno prilikom otvaranja ponuda, natjecatelji iz stavka 1. ove Odluke,
prilože dokaze i daju izjavu o korištenju svojeg prava
prvenstva na sklapanje ugovora za zakup poslovnog
prostora.
(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su se na
otvaranju ponuda izjasniti o korištenju svojega prava
uz prihvat najpovoljnije ponude. U slučaju da se osobe iz prethodnog stavka ovoga članka nisu izjasnile
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ili nisu bile nazočne prilikom otvaranja ponuda, neće
više moći iskoristiti navedeno pravo u daljnjem postupku.
(3) Prema danim izjavama o korištenju odnosno
nekorištenju prava prvenstva na sklapanje ugovora o
zakupu, Povjerenstvo će utvrditi redoslijed pravovremenih i potpunih ponuda prema iznosu ponuđene
zakupnine i pravu prvenstva i donijeti zaključak o
prijedlogu za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 38.
(1) Ukoliko na javnom natječaju za jedan poslovni
prostor sudjeluje više osoba koje, koristeći prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu, prihvate
iste uvjete, a prvenstveno pravo se ne može utvrditi
primjenom odredaba posebnih propisa, prvenstveni
red između tih osoba utvrđuje se na način da se pravo
zakupa ostvaruje sljedećim redom:
1. hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata,
2. razvojačeni hrvatski branitelj,
3. članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata,
4. udruge invalida Domovinskog rata,
5. druge udruge za koje je posebnim propisima
određeno da imaju prvenstveno pravo.
(2) Ukoliko se primjenom utvrđenog reda iz prethodnog stavka, utvrdi da ima više osoba sa istim statusom, prednost ima osoba:
- s većim postotkom tjelesnog oštećenja,
- dužim vremenskim razdobljem u postrojbi,
- udovica poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- roditelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- udruge s većim brojem članova.
Članak 39.
(1) U slučaju da na javni natječaj za jedan poslovni
prostor pristigne više ponuda s istim uvjetima te
da među natjecateljima nema onih s prvenstvenim
pravom, prednost će imati ponuda natjecatelja koji
nije trenutni zakupnik i/ili koji nije u radnom odnosu, odnosno između njih onaj koji ispunjava oba ova
uvjeta.
(2) Ukoliko i tada natjecatelji imaju iste uvjete,
Povjerenstvo će pisanim putem pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata od primitka poziva, dostave
u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine i prisustvuju sljedećoj sjednici, na mjestu i danu
određenom u najkraćem roku u istom pozivu, koje
ponude će Povjerenstvo, otvoriti i zapisnički utvrditi
najpovoljnijeg ponuditelja.

4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 40.
(1) Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim
ispunjavanja uvjeta iz javnog natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo
prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog
prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako
ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, iz Odluke
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate
najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19.), koja je stupila na snagu 07.03.2019.g., dodan je stavak 2.

Članak 41.
(1) Za provođenje postupka javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda dovoljna je jedna ponuda.
(2) Ako javni natječaj nije uspio, natječaj će se
ponoviti s naznakom da je to ponovljeni natječaj.
Članak 42.
(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za svaki poslovni prostor donosi Gradonačelnik, na
temelju konačnog prijedloga Povjerenstva.
(2) Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, za svaki poslovni prostor utvrdit će se:
- najpovoljniji ponuditelj,
- iznos mjesečne zakupnine,
- adresa, površina i namjena poslovnog prostora te
djelatnost koja se može obavljati u njemu,
- vrijeme na koje se poslovni prostor izdaje u zakup,
- rok za sklapanje ugovora o zakupu, sukladno
članku 48. ove Odluke,
(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka je konačna.
(4) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
dostavlja se svim natjecateljima.
Članak 43.
(1) Po prijedlogu i obrazloženju Povjerenstva,
Gradonačelnik će donijeti Odluku o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
ako:
na natječaj nije podnesena niti jedna ponuda,
ako niti jedna ponuda nije pravovremena i
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potpuna,
- ako niti jedna ponuda nije prihvatljiva,
- ako je najpovoljniji ponuditelj odustao od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora ili je
spriječen na sklapanje ugovora iz razloga više
sile,
- ako su svi natjecatelji odustali od natječaja prije
otvaranja ponuda,
- ako je/su na ponovljeni javni natječaj ponudu
samo podnijela/le osoba odnosno osobe iz čl.20.
ove Odluke
- zbog okolnosti temeljem kojih će Grad Virovitica odustati od daljnjeg postupka davanja u zakup
poslovnog prostora.
(2) Obavijest o donošenju Odluke o poništenju
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj
ploči Grada Virovitice.
(3) Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora je konačna i na nju
se ne može uložiti pravni lijek.
5. Jamčevina
Članak 44.
(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne
cijene mjesečne zakupnine u korist proračuna Grada
Virovitice u roku od 8 dana od dana objave natječaja
odnosno najkasnije do njegovog isteka. Jamčevina će
se platiti virmanskim nalogom ili općom uplatnicom
u novcu i ne može se plaćati prijebojem međusobnih
potraživanja sa Gradom Viroviticom.
(2) Izuzetno, Gradonačelnik može odlukom o
raspisivanju javnog natječaja odrediti višu jamčevinu,
ali ne iznad 30% od početnog mjesečnog iznosa zakupnine.
Članak 45.
(1) U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši
iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon
provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne
odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za
predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a
ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
(2) Smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj
odustao od sklapanja ugovora, ako nije u propisanom roku i bez opravdanog razloga, potpisao ugovor
o zakupu, iz kojeg razloga gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
(3) Novi natječaj za predmetni poslovni prostor
neće se ponoviti u slučaju da je bilo tko od ponuditel-

ja odustao od svoje ponude prije otvaranja ponuda,
uz pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Članak 46.
(1) Jamčevine koje su uplatili natjecatelji, čije
ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima
nakon okončanja postupka javnog natječaja, a najkasnije u roku od trideset (30) dana računajući od
dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja.
(2) Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu.
(3) Nadležnom upravnom tijelu za naplatu zakupnine dostavit će Zapisnik o otvaranju ponuda za
zakup poslovnog prostora, Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i jedan primjerak ugovora o
zakupu poslovnog prostora odmah po sklapanju istog ugovora radi rješavanja povrata i uračunavanja
jamčevina te drugih radnji, a najkasnije u roku od 8
dana od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog
prostora.
Članak 47.
Ako zakupnik s kojim je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora promjeni namjenu poslovnog
prostora utvrđenu ovom Odlukom, ugovor o zakupu
poslovnog prostora će se raskinuti i raspisat će se
novi javni natječaj za davanje u zakup istog poslovnog prostora.
V.

ZASNIVANJE ZAKUPA

1. Ugovor o zakupu
Članak 48.
(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime
Grada Virovitice sklapa Gradonačelnik najkasnije u
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.
(2) Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj, bez
opravdanog razloga, u roku iz stavka 1. ovoga članka, ne pristupi sklapanju ugovora u navedenom roku,
smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.
Članak 49.
(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa
se u pisanom obliku koji posebice sadrži:
1. ime prezime ili naziv, adresu prebivališta ili
sjedišta osobni identifikacijski broj ugovornih
strana,
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2. podatke za identifikaciju poslovnog prostora koje
se mogu nedvojbeno utvrditi (broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji
je poslovni prostor upisan, površina poslovnog
prostora, etaža na koji se poslovni prostor nalazi,
pozicija na etaži, tlocrtni opis poslovnog prostora, kao i svi drugi potrebni podatci za nedvojbenu
identifikaciju poslovnog prostora),“
3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
4. visinu mjesečne zakupnine, s danom početka
plaćanja iste,
5. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova
plaćanja,
6. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
7. vrijeme na koje su ugovor sklapa,
8. rokove plaćanja zakupnine i drugih naknada
te obveze plaćanja zateznih kamata u slučaju
nepravovremenog neplaćanja zakupnine,
9. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na
pristanak povećanja zakupnine koja može uslijediti u tijeku trajanja zakupa prema odlukama
nadležnog tijela,
10. odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i
otkaznim rokovima,
11. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u
viđenom stanju,
12. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinake
poslovnog prostora bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca,
13. odredbu da je zakupnik dužan urediti poslovni
prostor i privesti ga ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku bez prava ili s pravom povrata
uloženih sredstava,
14. odredbu o načinu davanja garancije za dospjela
plaćanja mjesečnog iznosa zakupnine,
15. odredbu da zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup,
16. odredbu o ovršnosti,
17. odredbu kojom se zakupnik obvezuje poslovni
prostor predati u posjed zakupodavcu slobodan
od osoba i stvari istekom roka na koji je dan,
odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ugovora,
18. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana,
19. odredbu da, ukoliko je zakupnik – fizička osoba i
želi registrirati obrt ili osnovati trgovačko društvo, mora u roku od 30 dana od dana registracije
obrta, pravne osobe ili sl., dostaviti zakupodavcu podatke o punom nazivu, sjedištu, ovlaštenoj
osobi i broju žiro računa, temeljem kojih podataka će se utvrditi urednost dosadašnjih ugovornih

obveza te dodatkom ugovora o zakupu izmijeniti
naziv zakupnika i osigurati daljnje uredno izvršavanje ugovornih obveza,
20. odredbu da je zakupnik dužan uredno dostavljati obavijest o blokiranosti svog računa od strane
FINA-Financijske agencije, Poslovne banke, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i od
strane Porezne uprave.
21. odredbu da je zakupnik koristio pravo prvenstva
na sklapanje ugovora pri sklapanju predmetnog
ugovora.
(2)Također, ugovor o zakupu poslovnoga prostora
može sadržavati sljedeće odredbe:
1. neopozivu izjavu zakupnika kojom se odriče
prava povrata uloženih sredstava u poslovni prostor
koji je predmet Zakona o naknadi za imovinu oduzetu
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
odnosno da uložena sredstva daruje zakupodavcu,
koji to sa zahvalnošću prihvaća,
2.neopozivu izjavu zakupnika kojom se odriče
prava povrata uloženih sredstava u poslovni prostor,
a koja mu je zakupodavac kompenzirao odobrivši oslobođenje zakupnine zbog uređenja poslovnog prostora od strane zakupnika,
3. odredbu da ako je ugovor sklopljen s više zakupnika (zajednički zakup), za sva dugovanja koja
proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora svi zakupnici odgovaraju solidarno.
Odredbom članka 4. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19. koja je stupila na snagu 07.03.2019.g., izmijenjen je stavak 1.

Članak 50.
(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti
sastavljen u pisanom obliku, a zakupodavac je dužan
primjerak ugovora dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.
(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može
se sklopiti sa fizičkom ili pravnom osobom koja ima
dospjelu nepodmirenu obvezu prema proračunu Grada Virovitice, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava
rokova plaćanja.
(3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen protivno stavku 1. i 2. ovog članka ništetan je.
(4) Zakupodavac je dužan primjerak ugovora o zakupu poslovnog prostora dostaviti nadležnoj
poreznoj upravi.
(5) Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku.
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(6) Ugovor o zakupu u ime zakupodavca potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik na to
ovlasti.
(7) Primjerak ugovora o zakupu poslovnog prostora te svaki daljnji dodatak osnovnog ugovora dostavlja se upravnom tijelu nadležnom za naplatu zakupnine u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora
zajedno sa sredstvima osiguranja plaćanja.
(8) Preslike osiguranja plaćanja, uz ovjereni primjerak ugovora, osim u predmetni spis, pohranjuju se
u Jedinstvenu bazu podataka o poslovnom prostoru.
(9) Primjerak ugovora o zakupu poslovnog prostora te svaki daljnji dodatak osnovnog ugovora dostavlja se u središnji Registar ugovora Grada Virovitice.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19. koja je stupila na snagu 07.03.2019.g., izmijenjen je stavak 1.

Članak 51.
(1) Ugovorne strane dužne su poslovni prostor
predati u roku određen ugovorom.
(2) Prilikom primopredaje poslovnog prostora
ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose
podaci o stanju poslovnog prostora. Zapisnik potpisuju službena osoba zakupodavca i zakupnik ili
ovlašteni zastupnik zakupnika.
(3) Ako ugovorom o zakupu poslovnog prostora nije predviđeno u kakvom stanju zakupodavac
predaje zakupniku poslovni prostor smatra se da
je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za
obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.
2. Podzakup
Članak 52.
(1) Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio
poslovnog prostora dati u podzakup, bez pisane suglasnosti Gradonačelnika.
(2) Za vrijeme trajanja zakupa zakupnik može
pisanim i obrazloženim zahtjevom tražiti suglasnost
Gradonačelnika o davanju u podzakup ugovorenog
zakupljenog poslovnog prostora.
(3) Davanje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora u podzakup mora biti izričito ugovoreno
Dodatkom osnovnog ugovora o zakupu poslovnog
prostora, po davanju suglasnosti iz stavka 1. ovog
članka.
(4) Zakupniku poslovnog prostora koji je zasnovao zakup poslovnog prostora temeljem uvjeta
prava prvenstva iz čl. 6. st. 8. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora, nije dopušteno taj
poslovni prostor dati u podzakup.

(5) Zakupniku koji je poslovni prostor ili dio
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Virovitice dao
u podzakup, odnosno koji je po bilo kojoj pravnoj osnovi trećoj osobi to dao na korištenje ili sukorištenje
poslovni prostor u vlasništvu Grada Virovitice suprotno odredbama Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora i ugovora o zakupu poslovnog
prostora, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19. koja je stupila na snagu 07.03.2019.g., dodan je stavak 5.

Članak 53.
(1) Gradonačelnik će, sukladno članku 52. ove
Odluke, odobriti podzakupniku stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika pod sljedećim uvjetima:
- da za davanje dijela poslovnoga prostora u
podzakup postoji gospodarski, kulturni ili drugi
interes Grada Virovitice,
- da se djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom
prostoru koji je u zakupu i u dijelu poslovnoga
prostora koji je u podzakupu nadopunjuju,
- vrijeme podzakupa utvrđeno je kao vrijeme trajanja zakupa osnovnom Ugovorom o zakupu,
- da je zakupnik prije potpisa Dodatka osnovnom
ugovoru o zakupu poslovnog prostora, podmirio
sva dugovanja, te da podzakupnik nema dugovanja prema Gradu Virovitici i svim trgovačkim
društvima u vlasništvu i u većinskom vlasništvu
Grada Virovitice po bilo kom osnovu,
- da se zakupnik ne nalazi u zakupu temeljem prava prvenstva iz čl. 6. st. 8. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora.
(2) Zakupnik i podzakupnik za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora
odgovaraju solidarno dok traje podzakup.
(3) Podzakup prestaje u svakom slučaju kad
prestaje i zakup.
3. Zajednički zakup
Članak 54.
(1) Za poslovne prostore u kojima je određeno
obavljanje obrta, proizvodne djelatnosti, zdravstvene,
obrazovne djelatnosti te uredske djelatnosti, ugovor o
zakupu može sklopiti više osoba (zajednički zakup).
(2) Radi zajedničkog zakupa poslovnog prostora
iz prethodnog stavka, na javnom natječaju za dodjelu
u zakup jednog poslovnog prostora može sudjelovati
više natjecatelja s jednom ponudom pod uvjetom da
svaki od njih ispunjava uvjete iz natječaja uz plaćanje
jedne jamčevine.
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(1) Ugovorom o zajedničkom zakupu poslovnog prostora uredit će se način plaćanja ugovorene
zakupnine na način da će se svakom zakupniku ispostavljati uplatnica za zakupninu sukladno veličini
površine koju koristi, ali uz obvezu solidarne odgovornosti svih zakupnika za plaćanje ukupno ugovorene mjesečne zakupnine.
(2) Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže
jedan ili više zakupnika, drugim zakupnicima iz istog ugovora daje se u zakup cijeli poslovni prostor,
ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom
o zajedničkom zakupu, uz solidarnu obvezu plaćanja
cijelog iznosa ukupno ugovorene mjesečne zakupnine.
(3) Ukoliko drugi zakupnici ne pristanu na
preuzimanje cjelokupnog prostora, ugovor o zajedničkom zakupu poslovnog prostora se smatra
raskinutim za sve zajedničke zakupnike.
4. Produženje zakupa
Članak 56.
Sukladno stavku 3. i 4. članka 21. ove Odluke,
nadležan Upravni odjel će:
- utvrditi da sadašnji zakupnik poslovnog prostora
u potpunosti izvršava svoje ugovorne obveze,
- pisanim putem obavijestiti Gradonačelnika o mogućnosti ponude sklapanja novoga ugovora o
zakupu na određeno vrijeme urednom sadašnjom
zakupniku najkasnije 70 dana prije isteka roka
na koji je ugovor sklopljen, s prijedlogom istog
ili novog iznosa zakupnine i vremenom trajanja
zakupa,
- po utvrđenom odobrenju Gradonačelnika,
pravovremeno pisanim putem obavijestiti zakupnika o isteku dosadašnjeg zakupa s ponudom sklapanja novog ugovora s utvrđenim iznosom zakupnine i vremenom trajanja novog zakupa,
- po pravovremenom prihvaćanju ponude
dosadašnjeg zakupnika, izraditi nacrt Odluke o
produženju zakupa poslovnog prostora i dostaviti
ju Gradonačelniku na donošenje,
- obaviti i sve ostale stručne, pravne i administrativne poslove vezane za provedbu donesene
Odluke o produženju zakupa o poslovnom prostoru,
- pokrenuti postupak zakupa javnog natječaja
putem javnog natječaja za predmetni poslovni
prostor, ukoliko sadašnji zakupnik pravovremeno ne prihvati ponudu za produženje zakupa i
postoji interes Grada Virovitice za davanje u zakup istog poslovnog prostora.

5. Jedinstvena baza podataka o poslovnom prostoru
Članak 57.
(1) Poslovni prostor daje se na raspolaganje zainteresiranim fizičkim ili pravnim osobama temeljem
Jedinstvene baze podataka o poslovnom prostoru
koji se nalazi u vlasništvu Grada Virovitice i s kojim
raspolaže Grad Virovitica (nadalje: Jedinstvena baza
podataka).
(2) Gradonačelnik osniva Jedinstvenu bazu podataka koju kontinuirano vodi i za koje vođenje odgovara nadležni Upravni odjel Grada Virovitice, u pisanom i elektroničkom obliku.
(3) Jedinstvena baza podataka iz stavka 1. ovog
članka obvezno sadrži podatke o:
1. nazivu poslovnog prostora,
2. katastarsku i gruntovnu oznaku poslovnog prostora,
3. veličinu poslovnog prostora,
4. namjenu poslovnog prostora,
5. vrijednost poslovnog prostora,
6. status raspolaganja poslovnog prostora ( slobodan, zakup, podzakup, privremeno ili povremeno korištenje, prodan),
7. oznaku ugovora o zakupu poslovnog prostora,
8. ime, odnosno naziv zakupnika, podzakupnika,
privremenog korisnika, kupca,
9. visinu zakupnine,
10. vrijeme zakupa poslovnog prostora,
11. istek roka zakupa na određeno vrijeme
12. i ostale podatke potrebne za potpuno vođenje Jedinstvene baze podataka o poslovnom prostoru (npr. oznaka ugovora o kupoprodaji, visina
kupoprodajne cijene, način plaćanja kod prodaje
poslovnog prostora, rok otplate i dr.).
(4) Nadležni Upravni odjel dužan je, uz suradnju drugih upravnih odjela, kontinuirano ažurirati
Jedinstvenu bazu podataka o poslovnom prostoru
radi pravovremenog i pravilnog evidentiranja i provođenja postupaka zakupa i kupoprodaje poslovnog
prostora te ostalih načina raspolaganja poslovnim
prostorom.
VI.
ODRŽAVANJE, ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH PROSTORA
Članak 58.
(1) Zakupnik je dužan poslovni prostor održavati i koristiti ga pažnjom dobrog gospodarstvenika,
odnosno dobrog stručnjaka obavljajući u istom ugovorenu djelatnost.
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(1) Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja
(čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i sl.) poslovnog prostora.
(2) Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam
prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste
poslovnim prostorom zakupnika.
Članak 60.
(1) Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima bitno mijenja konstrukciju, raspored,
površinu, namjenu ili vanjski izgled poslovnog prostora.
(2) Gradonačelnik može, po pisanom zahtjevu
zakupnika s priloženom dokumentacijom za predložene preinake, dati pisanu suglasnost, ukoliko Grad
Virovitica na predložene preinake svog poslovnog
prostora ima gospodarski ili bilo kakav drugi interes
radi zaštite svoje imovine.
Članak 61.
(1) Ako za vrijeme trajanja zakupa nastane potreba da se na poslovnom prostoru, radi njegova održavanja u stanju u kojem ga je zakupodavac dužan
održavati izvrše popravci koji padaju na teret zakupodavca, zakupnik je dužan bez odgađanja o tome
pisano obavijestiti zakupodavca i odrediti mu za to
primjeren rok.
(2) Ako zakupodavac u primjerenom roku ne izvrši popravke koje je dužan izvršiti, zakupnik ima
pravo na teret zakupodavca sam izvršiti popravke ili
raskinuti ugovor o zakupu.
(3) Ako je zakupnik sam izvršio popravke, a nije
prethodno pisano obavijestio zakupodavca o potrebi
popravaka i ostavio mu za to primjeran rok, nema
pravo na naknadu za izvršene radove i odgovara zakupodavcu za štetu koju ovaj trpi zbog toga propuštanja, osim u slučaju hitnih popravaka.
(4) Uz zahtjev u kojem zakupnik navodi opis radova koje želi izvesti, dužan je dostaviti troškovnik
ovlaštenog izvođača radova za namijenjene radove.
Članak 62.
(1) Zahtjev za davanje suglasnosti za izvođenje
radova s pravom naknade za utrošena sredstva, zakupnik može podnijeti za poslovni prostor:
1. koji je Gradonačelnik uvrstio godišnjim planom
održavanja i rekonstrukcija poslovnih prostora,

2. za koji je zapisnikom o primopredaji utvrđeno da ne ispunjava minimalne tehničke i druge
uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti ili je
poslovni prostor u ROH BAU izvedenosti,
3. u kojem u zadnjih deset godina nije izvođena ista
vrsta radova,
4. za koji zakupnik plaća ugovorenu zakupninu u
najmanje dvostrukom iznosu početne visine zakupnine za poslovni prostor u I i II zoni, odnosno
trostrukom iznosu početne visine zakupnine za
poslovni prostor u III zoni,
5. da je za radove na koje se primjenjuju propisi o
zaštiti spomenika kulture pribavljena odgovarajuća dokumentacija nadležnih organa i institucija,
6. za koji je tekstom objavljenog javnog natječaja ta
mogućnost izričito navedena.
(2) Iznimno, zakupnik može tražiti suglasnost za
izvođenje radova s pravom naknade za utrošena sredstva uvijek u slučaju tzv. hitnih intervencija, odnosno
izvođenja radova kojima se otklanja učinjena šteta ili
sprečava daljnje nastajanje štete.
Članak 63.
(1) Naknada za utrošena sredstva odobrava se,
sukladno minimalno tehničkim i drugim uvjetima
koji moraju biti ispunjeni za obavljanje ugovorene
djelatnosti, pod uvjetom da zakupnik nema duga sa
osnova zakupa poslovnog prostora, za sljedeće radove:
1. elektroinstalaterske radove, osim rasvjetnih tijela,
2. izgradnja sanitarnog čvora,
3. instalacije grijanja ,
4. podovi i stropovi,
5. radovi na krovu,
6. svi radovi na fasadi,
7. posebni radovi u skladu s minimalno tehničkim i
drugim uvjetima za određenu ugovorenu djelatnost.
(2) Za uređenje i privođenje namjeni poslovnih
prostora koji se daju u zakup u ROH BAU stanju
dovršenosti priznaju se i drugi radovi koji su nužni za
potpuno uređenje prostora.
Članak 64.
(1) Po izvršenim radovima zakupnik je dužan
Gradonačelniku, podnijeti zahtjev za priznavanje
i povrat uloženih sredstava, te uz zahtjev dostaviti okončane situacije i račune za izvedene radove s
dokazom o plaćanju istih.
(2) Priznavanje troškova vršit će se sukladno st-
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varno izvedenim količinama radova prema tržno
priznatim cijenama.
(3) Za radove koji neće biti vidljivi po završetku
njihova izvođenja, zakupnik je dužan tijekom obavljanja istih pozvati zakupodavca, kako bi se očevidom
uvjerio da su predmetni radovi izvedeni.
Članak 65.
(1) Odobreni iznos sredstava vraća se zakupniku na način da se ista prebijaju s dijelom iznosa
mjesečne zakupnine u visini 50% mjesečne ugovorene zakupnine do isplate odobrenog iznosa.
(2) Iznimno, ako je odobreni iznos sa osnova
ulaganja u iznosu koji se neće moći prebiti na način
iz prethodnog stavka za vrijeme trajanja ugovorenog
zakupa, Gradonačelnik može odrediti i veći iznos od
50 % iznosa mjesečne zakupnine za prebijanje.
Članak 66.
(1) Pravo na naknadu uloženih sredstava u preinake tj. adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno privođenje namjeni poslovnog prostora, nema zakupnik koji
sukladno članku 60. ove Odluke, nije podnio zahtjev
ili nije dobio odgovarajuću suglasnost.
Članak 67.
Ukoliko zakupnik bez izričite pisane suglasnosti
zakupodavca, odnosno unatoč njegovom protivljenju
izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova,zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.
VII. NAPLATA ZAKUPNINE
Članak 68.
(1) Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom utvrđen iznos zakupnine mjesečno unaprijed u
ugovorenom roku, utvrđenom u ugovoru najkasnije
do desetog dana u mjesecu.
Članak 69.
(1) Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni
prostor, po njihovom dospijeću, ako nije drugačije
ugovoreno.
(2) Naknada za troškove iz stavka 1. ovog članka
nije uračunata u zakupninu ako to nije izričito ugovoreno.

Članak 70.
(1) Nadležni Upravni odjel kontinuirano će provjeravati urednost naplate zakupnine svih zakupodavaca.
(2) Uz uplatnicu za zakupninu za naredni mjesec,
zakupodavac je obavezan, po utvrđenju dugovanja, zakupniku dostaviti i pisanu obavijest o iznosu
dospjelog nepodmirenog duga uz obračun kamata,
s pozivom na plaćanje istog pod prijetnjom otkaza
ugovora o zakupu.
(3)Nadležni upravni odjel će, u slučaju kontinuiranih dospjelih nepodmirenih potraživanja na
osnovu zakupnine, pokrenuti postupak naplate potraživanja, tijekom važenja ugovora i nakon otkaza
ugovora o zakupu o poslovnom prostoru.
VIII. PRESTANAK ZAKUPA
Članak 71.
1. Ugovor na određeno vrijeme
(1)Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen
na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na
koji je sklopljen.
(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora na
određeno vrijeme otkazuje se pisanim otkazom prije
isteka roka na koji je zakup ugovoren, uz otkazni rok
od 30 dana, ako ugovorom nije drugačije određeno, a
koji pisani otkaz se obavezno dostavlja poštom preporučeno.
(3) Ukoliko se ugovor o zakupu na određeno vrijeme otkazuje prije isteka roka na koji je zakup ugovoren, otkaz prestaje danom isteka otkaznog roka.
(4) Otkazni rok je vrijeme između dana dostave
otkaza protivnoj stranci i dana kad prestaje zakup.
Članak 72.
2. Ugovor na neodređeno vrijeme
(1)Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen
na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.
(2)Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen
na neodređeno vrijeme ne može na temelju otkaza
prestati prije isteka jedne godine od dana sklapanja,
ako nije drugačije ugovoreno.
(3) Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen
na neodređeno vrijeme za poslovni prostor koji se
nalazi u postupku denacionalizacije, prestaje važiti sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
danom pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju prava
vlasništva.
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Članak 73.

Članak 76.

(1)Ugovor na neodređeno vrijeme otkazuje se
pisanim otkazom koji se dostavlja poštom preporučeno, a otkazom putem javnog bilježnika kada je ugovor potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku
sukladno zakonu.
(2) Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen
na neodređeno vrijeme na temelju otkaza prestaje
danom isteka otkaznog roka.
(3) Otkazni rok je vrijeme između dana dostave
otkaza protivnoj stranci i dana kad prestaje zakup.
(3) Ako ugovorom nije drugačije utvrđeno, otkazni rok je 30 dana.
(4) Ako ugovorom nije drugačije određeno, otkaz
se može dati samo prvog ili petnaestog dana u mjesecu.

Zakupnik može pisanim putem otkazati ugovor o
zakupu i prije isteka roka na koji je zakup ugovoren,
ne navodeći razloge, uz otkazni rok od 30 dana.

Članak 74.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen
na neodređeno ili određeno vrijeme svaka ugovorna
strana može otkazati u svako doba, ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom ili ovom Odlukom.
Članak 75.
(1) Zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu
poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako i
poslije pisane obavijesti zakupodavca zakupnik:
- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu
nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,
- ne plati dospjelu zakupninu za 2 mjeseca uzastopno,
- promjeni uvjete koji su bili razlogom za odobrenje stupanja u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika,
(2) Ugovor o zakupu zakupodavac može otkazati
i u slučaju:
- kada je donio odluku da se u poslovnom prostoru
obavlja druga djelatnost,
- ako se poslovni prostor zbog dotrajalosti ili ruševnosti mora ukloniti ,
- kada zakupnik u poslovnom prostoru ne obavlja,
bez opravdanog razloga, djelatnost duže od dva
mjeseca uzastopno ,
- kada zakupnik, bez izričite pisane suglasnosti
zakupodavca, vrši preinake poslovnog prostora.

Članak 77.
(1)Po podnesenom pisanom otkazu zakupnika
ili utvrđenju nadležnog Upravnog odjela o ispunjenju svih pretpostavaka za otkaz ugovora o zakupu
poslovnog prostora, isti upravni odjel će predložiti
Gradonačelniku donošenje Odluke o otkazu ugovora
o zakupu poslovnog prostora.
(2) Gradonačelnik će donijeti Odluku o otkazu
ugovora o zakupu poslovnog prostora koja sadrži sljedeće podatke:
- podatke o sklopljenom ugovoru,
- razlog otkazivanja,
- iznos dospjelih nepodmirenih potraživanja prema ugovoru,
- datum otkaza ugovora i način otkazivanja,
- otkazni rok i predaju poslovnog prostora
- mjere osiguranja naplate odnosno ovrhe dospjelih
nepodmirenih potraživanja
(3) Nadležna upravna tijela će bez odgode postupati sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Odluka o otkazu ugovora o zakupu poslovnog prostora se bez odgode dostavlja zakupniku preporučeno putem pošte.
Članak 78.
(1) Nakon prestanka zakupa, odnosno isteka otkaznog roka, zakupnik je dužan predati zakupodavcu u posjed poslovni prostor u stanju u kojem ga je
primio, odnosno s promjenama do kojih je došlo redovnom upotrebom i preinakama koje je učinio uz
odobrenje zakupodavca kao i u stanju uređenosti za
koju je zakupnik odbio naknadu za uložena sredstva,
ako nije drugačije ugovoreno ili propisano Zakonom
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ove Odluke
zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio
u poslovni prostor ako se time ne oštećuje poslovni
prostor i ako mu to ulaganje zakupodavac nije priznao kroz smanjenje visine zakupnine.
Članak 79.
Zakupodavac nije dužan zakupniku naknaditi sredstva uložena u adaptaciju i rekonstrukciju
poslovnog prostora, ako je ugovor o zakupu otkazan
voljom ili krivnjom zakupnika.
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Članak 80.

(1) Prilikom primopredaje ispražnjenog poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u
koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora u
vrijeme predaje.
(2) Zapisnik potpisuju službena osoba zakupodavca i zakupnik ili ovlašteni zastupnik zakupnika.
(3) Ukoliko prilikom primopredaje nije sastavljen zapisnik, smatra se da je poslovni prostor predan
u ispravnom stanju.
Članak 81.
Gradonačelnik svojom Odlukom, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno, na pisani zahtjev osobe sa pravnim interesom, odobrava stupanje u prava
i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:
1. supružniku, djeci, usvojenicima ili unucima ako
zakupnik umre ili ode u mirovinu, pod uvjetom
da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti;
2. zaposlenicima, ako zakupnik umre ili ode u
mirovinu, koji su najmanje pet (5) godina bili
zaposleni kod zakupnika, pod uvjetom da nastave
obavljati istu ugovorenu djelatnost;
3. pravnom slijedniku dosadašnjeg zakupnika, pod
uvjetom da nastavi obavljati ugovorenu djelatnost.
Članak 82.
Sve sporove iz ugovora o zakupu poslovnog
prostora, zakupodavac i zakupnik će pokušati riješiti međusobno dogovorno mirnim putem, a ako to ne
uspiju nadležan je Općinski sud u Virovitici.
IX. KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA KOJI SE NALAZI U VLASNIŠTVU GRADA
VIROVITICE I S KOJIM RASPOLAŽE GRAD
VIROVITICA
Članak 83.
(1) Poslovni prostor u vlasništvu Grada Virovitice može se prodati sadašnjem zakupniku poslovnog
prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji
obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj
prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5
godina, te uredno izvršava sve obveze iz ugovora o
zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Virovitici.
(2) Iznimno, pravo na kupnju poslovnog prostora
može ostvariti i zakupnik koji se nalazi u zakupnom

odnosu s Gradom Virovitica u trajanju kraćem od pet
godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Virovitici, a koji je:
- prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom Virovitica u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina,
- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili
kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt,
a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje
se uračunava i vrijeme zakupa njegovog prednika
ili
- morao napustiti poslovni prostor koji je koristio
zbog povrata toga prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do
tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od
najmanje pet godina.
(3) Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Virovitice iz stavka 1. ovog članka,
dosadašnji zakupnik podnosi u roku od 90 od javne
objave popisa poslovnih prostora koji su predmet
kupoprodaje nadležnom Upravnom odjelu Grada Virovitice.
Odredbom članka 7. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19. koja je stupila na snagu 07. 03.2019., dodan je stavak 3.

Članak 84.
(1) Grad Virovitica kao prodavatelj provodi prodaju svojeg poslovnog prostora sadašnjem zakupniku iz
članka 83. ove Odluke neposrednom prodajom.
(2) Prodaja poslovnih prostora iz članka 83. ove
Odluke vrši se na temelju javnog Popisa poslovnih
prostora koji su predmet neposredne prodaje.
(3) Popis iz stavka 2. ovog članka utvrđuje Gradsko vijeće Grada Virovitice na prijedlog Gradonačelnika.
(4) Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje objavljuje se na službenoj web
stranici Grada Virovitice i oglasnoj ploči gradske uprave.
(5) Na popis poslovnih prostora iz stavka 3. ovog
članka neće se uvrstiti poslovni prostori koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. nalaze se u nultoj ili prvoj zoni grada,
2. ulični su poslovni prostori s izlogom koji gleda na
uličnu stranu,
3. nalaze se u razizemlju,
4. čija je vrijednost zakupnine za 15 godina jednaka procijenjenoj vrijednosti nekretnine ili veća od
procijenjene vrijednosti nekretnine.
Odredbama članaka 8. i 9. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/19. koja je stupila na snagu07.03.2019.g,, izmijenjen je stavak
3. i dodan stavak 5.
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Članak 85.

Popis poslovnih prostora iz članka 84. ove Odluke
osobito sadrži:
1. podatke o poslovnim prostorima (adresa, površina prostora, zakupnik poslovnoga prostora i slično),
2. rok za podnošenje zahtjeva za kupnju poslovnoga
prostora,
3. tržišnu cijenu prostora,
4. podatak da se obrazac za kupoprodaju poslovnoga prostora može preuzeti u pisarnici gradske uprave i na službenoj web stranici Grada Virovitice.
Članak 86.
(1) Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora iz
članka 83.ove Odluke podnosi se u roku od 90 dana
od javne objave Popisa poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje nadležnom Upravnom odjelu.
(2) Stručne, administrativne i tehničke poslove
u postupku kupoprodaje obavlja nadležni Upravni
odjel iz članka 9. ove Odluke.
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:
1. oznaku poslovnoga prostora za koji se zahtjev
podnosi;
2. podatke o ponuditelju (OIB, podatke iz sudskog
registra za pravne osobe i slično).
(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka je potrebno priložiti:
1. preslike ugovora o zakupu poslovnog prostora i
svih dodataka kojim se dokazuje neprekidno trajanje zakupa sukladno članku 83. ove Odluke,
2. ponuđeni način plaćanja kupoprodajne cijene uz
ograničenje predviđeno člankom 36. stavkom 3.
Zakona;
3. potvrdu tvrtki u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Virovitice o podmirenim obvezama
prema Gradu Virovitici;
4. potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave o
stanju poreznog duga;
5. pregled stanja obveza prema dobavljačima i pregled njihove dospjelosti ne stariji od 30 dana;
6. dokaz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Financijske agencije o podmirenim obvezama prema zaposlenicima;
7. dokaz o ulaganjima u poslovni prostor koji je
predmet kupoprodaje i visini ulaganja koji je utvrdio sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke s liste ovlaštenih sudskih vještaka, po
odabiru Grada Virovitice,
8. izjavu sadašnjeg zakupnika da nije poslovni prostor koji je predmet kupoprodaje dao u podzakup

ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.
9. i druge eventualne isprave kojima sadašnji zakupnik dokazuje svoj status sukladno odredbama
ove Odluke.
Članak 87.
Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnoga prostora koji je isti dao
u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj
osobi.
Članak 88.
Poslovni prostor ne može se prodati sadašnjem
zakupniku koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu
prema Gradu Virovitici, državnom proračunu, zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih
obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba
pridržava rokova plaćanja.
Članak 89.
(1) Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke
prodaju se po procijenjenoj vrijednosti koju određuje
sudski vještak.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka,
procijenjena vrijednost poslovnog prostora koji se
prodaje sadašnjem zakupniku pod uvjetima iz članka
83. ove Odluke, umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, koja su utjecala na visinu
procijenjene vrijednosti poslovnog prostora, a za koje
je zakupodavac dao prethodnu pisanu suglasnost, s
tim da se visina neamortiziranog ulaganja zakupnika priznaje najviše do 30% procijenjene vrijednosti
poslovnog prostora.
(3) Sadašnjem zakupniku neće se priznati ulaganja u preinake poslovnoga prostora učinjene bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca, osim nužnih
troškova, kao ni ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine.
(4) Procijenjena vrijednost i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika utvrđuje procjenitelj građevinske ili arhitektonske struke, s liste
ovlaštenih sudskih vještaka, po odabiru Grada Virovitice.
Odredbom članka 10. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19. koja je stupila na snagu 07. 03.2019.g,, izmijenjen je članak 89.
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Članak 90.

(1) Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog prostora u vlasništvu Grada Virovitice obavlja se isključivo jednokratnom uplatom.
(2) Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 1.
ovog članka ne može biti dulji od 30 dana od dana
sklapanja ugovora.
(3) Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora
mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga potvrditi (solemnizirati) javni bilježnik.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 2/19. koja je stupila na snagu 07.03.2019.g,, izmijenjen je članak 90.

Članak 91.
(1) Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora
donosi Gradsko vijeće Grada Virovitice.
(2) Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka,
Gradonačelnik s kupcem sklapa kupoprodajni ugovor u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke.

kupoprodaji poslovnog prostora dostaviti nadležnoj
poreznoj upravi.
Članak 93.
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora osim
bitnih sastojaka određenih člankom 86. ove Odluke,
može sadržavati odredbu da se kupac odriče prava
potraživanja naknade štete koju bi trpio zbog duljine trajanja postupka uknjižbe prava vlasništva na
kupljenom poslovnom prostoru ili nemogućnosti
uknjižbe.
Članak 94.
Sve sporove iz ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora, prodavatelj i kupac će pokušati riješiti
međusobno dogovorno mirnim putem, a ako to ne uspiju nadležan je Općinski sud u Virovitici.
X. IZVJEŠĆIVANJE
Članak 95.

Članak 92.
(1)Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora
naročito treba sadržavati:
a) izjavu kupca kojom dopušta radi osiguranja dugovanog iznosa u korist prodavatelja upis založnoga
prava radi osiguranja dugovanog iznosa u zemljišnoj
knjizi na poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje obročnom otplatom,
b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje
sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku
pod uvjetima i u postupku iz članka 83. ove Odluke i:
– odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih
10 godina od dana sklapanja ugovora neće prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni poslovni
prostor te da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja u zemljišnoj knjizi. Ovaj rok zabrane otuđenja
odnosi se i na sklopljene ugovore o kupoprodaji s
rokom obročne otplate kraćem od 10 godina,
– odredbu kojom prodavatelj poslovnoga prostora,
u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost
u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora,
pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine
po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,
– zabilježbu zabrane otuđenja poslovnoga prostora
za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora te zabilježbu prava nazadkupnje, u korist prodavatelja.
(2) Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora
mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
(3) Prodavatelj je dužan primjerak ugovora o

Upravni odjel Grada Virovitice nadležan za zakup i kupoprodaju poslovnog prostora dva puta tijekom kalendarske godine, odnosno svakih 6 mjeseci
podnosi Gradonačelniku upravljačko izvješće o činjeničnom stanju vezanom za poslovni prostor i provedenim postupcima, a koje osobito sadrži:
1. podatke o raspoloživom poslovnom prostoru ( u
vlasništvu i nad kojima raspolaže Grad Virovitica
i njegovom statusu)
2. podatke o provedenim postupcima vezanim za
poslovni prostor
3. podatke o financijskim sredstvima ostvarenim na
temelju osnova zakupa, privremenog korištenja i
prodaje poslovnog prostora
4. podatke o ulaganju i održavanju poslovnog prostora
5. podatke o provedenim postupcima za naplatu
dospjelih nepodmirenih potraživanja vezanih za
poslovni prostor
XI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 96.

Gradonačelnik će imenovati Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u roku od 60 dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 97.
Gradonačelnik će svojom odlukom osnovati Jedinstvenu bazu podataka o poslovnom prostoru koji
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se nalazi u vlasništvu Grada Virovitice i s kojim
raspolaže Grad Virovitica u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 98.
Sa svim dosadašnjim zakupcima kojima je temeljem odredaba ove Odluke došlo do povećanja ili
smanjenja visine zakupnine, sklopit će se Dodatak
osnovnog ugovora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Ukoliko dosadašnji zakupci ne pristupe sklapanju Dodatka osnovnog ugovora u roku utvrđenom u
stavku 1. ovog članka, raskinuti će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno ovoj Odluci.
Članak 99.
Sve ugovorne strane s osnove zakupa poslovnog
prostora koje do stupanja na snagu ove Odluke nisu
uskladile svoja prava, uskladit će preuzeta prava, obveze i utvrđenu zakupninu sa iznosom kao i određenim pravima i obvezama utvrđenim odredbama ove
Odluke.
Članak 100.
Na sva prava i obveze koje reguliraju zakup i
kupoprodaju poslovnog prostora, a nisu utvrđena
ovom Odlukom, primjenjuje se važeći Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 2/14. od 20. 02.2014.)
Članak 101.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službeni vjesnik” Grada Virovitice broj 18/09,
11/11, 3/12, 5/12 i 7/12).
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
Odluka
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 10/14. od 25.09.2014.)
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u «Službenom vjesniku» Grada Virovitice.
Odluka
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada

Virovitice“ br. 2/19. od 27.02.2019.)
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice-pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Odbor za statutarno-pravna pitanja na 21. sjednici održanoj dana
04. travnja 2019. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst
Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice.
Pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima
sadrži: Odluku o javnim priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 4/08.),
Odluku o izmjenama Odluke o javnim priznanjima
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br: 2/09.), Odluku o izmjeni Odluke o javnim
priznanjima („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
i 7/12.) i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 1/19.) u kojima je naznačeno
njihovo stupanje na snagu.
Klasa: 021-03/19-01/10
Ur.broj: 2189/01-07/3-19-5
Virovitice, 04. travnja 2019.
							
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Lahorka Weiss, dipl.oec. v.r.
ODLUKA
O JAVNIM PRIZNANJIMA
GRADA VIROVITICE
- pročišćeni tekst –
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste javnih priznanja Grada Virovitice uvjeti za njihovo dodjeljivanje
te tijela za provođenje postupka i dodjelu priznanja.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno
značenje odnose se jednako na muški i ženski rod
Člankom 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/19.) koja je
stupila na snagu 05. 02.2019.g., dodan je novi stavak 2.
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Članak 2.

Grad Virovitica dodjeljuje priznanja fizičkim i
pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos
od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi,
odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Članak 3.
Javna priznanja Grada Virovitice su:
Počasni građanin Grada Virovitice,
Zlatna plaketa “Grb Grada Virovitice” za životno
djelo
- Zlatna plaketa Grada Virovitice,
- Zahvalnica Grada Virovitice.

-

Članak 4.
Godišnje se može dodijeliti samo jedno javno
priznanje istoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
Članak 5.
Javna priznanja Grada dodjeljuju se fizičkoj osobi
za života.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ovog
članka, Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“ za
životno djelo i Zahvalnica Grada Virovitice mogu se
fizičkoj osobi dodijeliti i posmrtno.
II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA, UVJETI I
NAČIN NJIHOVE DODJELE
1. Počasni građanin Grada Virovitice
Članak 6.
Počasnim građaninom Grada Virovitice može se
proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani
državljanin koji je svojim radom i gospodarskim,
kulturnim, političkim i drugom djelovanjem osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada
Virovitice.
Počasnim građaninom Grada Virovitice ne može
biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Grada Virovitice.
Članak 7.
U jednoj kalendarskoj godini počasnim građani-

nom može se proglasiti samo jedna fizička osoba.
Počasnom građaninu Grada Virovitice uručuje se
povelja i medalja počasnog građanina.
2. Zlatna plaketa “Grb Grada Virovitice” za
životno djelo
Članak 8.
Zlatna plaketa “Grb Grada Virovitice” za životno
djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske
za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti,
gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika
društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos
razvitku i ugledu Grada Virovitice.
Članak 9.
Godišnje se može dodijeliti jedna Zlatna plaketa
“Grb Grada Virovitice” za životno djelo.
Zlatnu plaketu “Grb Grada Virovitice” za životno
djelo čini povelja i zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“
3. Zlatna plaketa Grada Virovitice,
Članak 10.
Zlatna plaketa Grada Virovitice je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za
izniman doprinos i postignuća iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi,
odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti koja su od osobitog značenja za Grad Viroviticu.
Članak 11.
Godišnje se mogu dodijeliti najviše dvije Zlatne
plakete Grada Virovitice.
Zlatnu plaketu Grada Virovitice čine povelja i
zlatna plaketa.
Ako se Zlatna plaketa Grada Virovitice dodjeljuje
grupi fizičkih osoba za njihov zajednički rad, ostvarenje odnosno doprinos, povelja i zlatna plaketa dodjeljuje se svakoj fizičkoj osobi ponaosob.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/09.)
koja je stupila na snagu 03. ožujka 2009.g., djelomično je izmijenjen
stavak 2.
Člankom 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/19.) koja je
stupila na snagu 05. 02.2019.g., izmijenjen je članak 11.
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4. Zahvalnica Grada Virovitice
Članak 12.
Zahvalnica Grada Virovitice dodjeljuje se fizičkim
i pravnim osobama prigodom njihovih obljetnica te
drugih državnih i društvenih događanja, za opće priznatu djelatnost i postignuća kojom su pridonijeli razvoju ili promicanju značaja Grada Virovitice.

Člankom 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/19.) koja je
stupila na snagu 05. 02.2019.g., brisan je stavak 2.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA
I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 13.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice donosi Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za
dodjelu javnih priznanja.
Gradsko vijeće o svakom prijedlogu glasuje odvojeno.
Članak 14.
Odbor za dodjelu javnih priznanja obavlja stručnu
obradu prijedloga za dodjelu javnih priznanja.
Odbor ima predsjednika i četiri člana.
Gradonačelnik je po položaju predsjednik odbora.
Ostali članovi su predsjednik Gradskog vijeća i tri
člana koje bira Gradsko vijeće na vrijeme od četiri
godine a koji se biraju iz reda vijećnika i istaknutih
osoba, sukladno trajanju mandata Gradskog vijeća.
Članak 15.
Odbor za dodjelu javnih priznanja objavljuje javni
poziv za dodjelu javnih priznanja u lokalnom tisku i
na web stranici Grada Virovitice najkasnije do kraja
ožujka tekuće godine.
Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu javnih
priznanja Grada Virovitice te uputu o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za
podnošenje prijedloga.
Članak 16.
Prijedlog za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada
Virovitice” za životno djelo, Zlatne plakete Grada
Virovitice i Zahvalnice Grada Virovitice može podnijeti:
- najmanje jedna četvrtina vijećnika Gradskog vijeća,

-

Gradonačelnik
ovlaštena tijela pravih osoba, političkih stranaka i
udruga građana,
- tijela mjesne samouprave.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Počasnog
građanina Grada Virovitice podnosi gradonačelnik.
Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznan-

jima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/09.)
koja je stupila na snagu 03. ožujka 2009.g. djelomično su izmijenjeni
stavci 1. i 2.

Članak 17.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Virovitice podnosi se u pisanom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Virovitice obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i
prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno
ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz
navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog
priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te
iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća
i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog
priznanja Grada Virovitice.
Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize,
prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.
Na traženje Odbora za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
Članak 18.
Brisan.
Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima
Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/12.) koja je
stupila na snagu 10. srpnja 2012.g., brisan je članak 18.

Članak 19.
Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici
Gradskog vijeća koja se održava povodom Dana grada Virovitice 16. kolovoza – Dana Svetog Roka.
Javna priznanja uručuje gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća.
Članak 20.
Iznimno od odredbi ove Odluke o javnim priznanjima, javno priznanje Zahvalnica Grada Virovitice
može se dodijeliti fizičkoj i pravnoj osobi, gradu ili
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drugoj instituciji, te stranom državljaninu tijekom cijele godine odlukom gradonačelnika bez ograničenja
u broju.
Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/09.) koja
je stupila na snagu 03. ožujka 2009.g. djelomično je izmijenjen članak
20.
Odredbom članka 4. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
1/19.) koja je stupila na snagu 05. 02.2019.g., izmijenjen je članak 20.

Odluka
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/19.,
od 28. siječnja 2019.)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Članak 21.
U Tajništvu Grada Virovitice ustrojava se očevidnik dobitnika javnih priznanja Grada.
Odluke od dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice objavljuju se u „Službenom vjesniku Grada
Virovitice“.
Članak 22.
Izgled i oblik javnih priznanja iz članka 3. ove
Odluke utvrđuje gradonačelnik Grada Virovitice
odlukom na temelju idejnog rješenja.
Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/09.) koja
je stupila na snagu 03. ožujka 2009.g. djelomično je izmijenjen članak
22.
Odredbom članka 5. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
1/19.) koja je stupila na snagu 05. 02.2019.g., djelomično je izmijenjen
članak 22.

Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnih priznanjima Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/99.).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.(objavljena u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“ br.
4/08. – stupila na snagu 19. ožujka 2008.g.).
Odluka o izmjenama Odluke o javnim
priznanjima Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/09.,
od 03. ožujka 2009.)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Grada Virovitice“
Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 7/12.,
od 10. srpnja 2012.)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“ .

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Odbor za statutarno-pravna pitanja na 21. sjednici održanoj dana
04. travnja 2019. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst
Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu.
Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu sadrži
Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.11/18.) i Odluku o izmjeni Odluke o
donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad
Viroviticu („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.
2/19.) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Klasa: 021-03/19-01/10
Ur.broj: 2189/01-07/3-19-6
Virovitica, 04. travnja 2019.
							
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.
ODLUKU
O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA GRAD VIROVITICU
- pročišćeni tekst I.
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad
Viroviticu.
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II.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br.8/18).
III.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Točkom I. Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Grad Viroviticu („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/19.) koja je stupila na snagu 28. veljače 2019. g., izmijenjena
je točka III.

ODLUKA
o izmjeni Odluke o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 2/19., od 27. veljače 2019.)
II.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.
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