
Z A P I S N I K 
 
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice, održane dana 09. travnja 2014. g. u Velikoj 
vijećnici Virovitičko-podravske županije s početkom u 16,30 sati.  
 
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 17 vijećnika i to: Lahorka Wiess, 
Ivan Ćavarušić, Gordana Domjanić, Domagoj Hercigonja, Vladimir Župan, Mario Lukačević, 
Dalibor Per, Margareta Ptiček, Milan Krmpotić, Zdravko Rengel Vesna Daloš, Damir Barić, 
Nada Bartolić, Dražen Moslavac,  Tomislav Bokunić, Mihael Batur i Ivan Špehar. 
 
Odsutni: Marinko Kukić, te Siniša Prpić koji je nazočio sjednici nakon prihvaćanja dopuna 
dnevnog reda, Vlado Hanžek koji je nazočio sjednici od 17,12 sati i Miljenko Sabo koji je 
nazočio sjednici od 17,28 sati. 
 
Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan 
Sić, Željko Iharoš direktor Flore VTC d.o.o. Virovitica, Zvonko Kožnjak direktor Plina VTC 
d.o.o. Virovitica, Damir Marenić direktor Virkoma d.o.o. Virovitica pročelnici: Mirjana 
Terlecky, Marijo Klement, Đurđa Aragović, Matija Mustač, Vesna Tot, Vesna Grbac, Alen 
Bjelica i Boris Horvat, Ivan Baborski predstojnik Područnog ureda Zavoda za zapošljavanje 
Virovitica, Višnja Romaj ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, Mihaela Kulej 
ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Miran Hajoš ravnatelj Kazališta Virovitica, Alen 
Bjelica pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Tihomir Majstorović, tajnik 
Športske zajednice, Marko Teskera ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, te 
novinari.  
 
Predsjednica Lahorka Weiss za sjednicu uz obrazloženjem, predlaže dopunu predloženog  
dnevnog reda točkama: 25. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Grada Virovitice, 26. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. 
sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, 27. Donošenje Odluke o  osnivanju Gradskog 
savjeta mladih Grada Virovitice, 28. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje 
kandidature za izbor članova  Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice, a točka Pitanja i 
prijedlozi će biti pod rednim brojem 29. Zatim daje prijedloge na glasovanje: 

- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 25. Donošenje Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice 17 vijećnika je glasovalo „za“,  

- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 26. Donošenje Odluke o dopuni Odluke 
o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu 17 
vijećnika je glasovalo „za“ 

- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 27. Donošenje Odluke o  osnivanju 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 17 vijećnika je glasovalo „za“, 

- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 28. Donošenje Odluke o objavi Javnog 
poziva za isticanje kandidature za izbor članova  Gradskog savjeta mladih Grada 
Virovitice 17 vijećnika je glasovalo „za“, 

te sve navedene dopune postaju sastavni dio predloženog dnevnog reda. 
Predsjednica Lahorka Weiss predlaže slijedeći  
 

D n e v n i   r e d : 
1. Aktualni sat 
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 
3. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada 

Virovitice  
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4. Donošenje Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici 
5. Donošenje Odluke o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić Cvrčak Virovitica 
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2014./2015 
7. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama  
8. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju 

društva s ograničenom odgovornošću 
9. Donošenje Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom 

odgovornošću PLIN VTC  
10. Donošenje Odluke o dopuni Izjave društva s ograničenom odgovornošću Poslovni 

park Virovitica 
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 
12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva za 2014.g. 
13. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih 

ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2014.godinu (materijal će 
biti dostavljen na sjednici) 

14. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja u osnovnim školama u 2014.godini 

15. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2013. godinu 
16. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada 

Virovitice u 2013. g. 
17. Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. 

Virovitica za 2013.g. 
18. Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka 

Virovitica d.o.o. za 2013.g. 
19. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2013.g. 
20. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2013.g. 
21. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2013.g. 
22. Razmatranje Informacije o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 

2013.g. 
23. Razmatranje Izvješća o djelovanju športske zajednice za 2013.g. 
24. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2013.g. 
25. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice,  
26. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu,  
27. Donošenje Odluke o  osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice, 
28. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova  

Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 
29. Pitanja i prijedlozi. 

 
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je dolaskom vijećnika Siniše Prpića nazočno 18 
vijećnika, te je nakon glasovanja sa 18 glasova „za“ usvojen predloženi dnevni red. 
 

Ad 1.) 
Aktualni sat 

Predsjednica Lahorka Weiss napominje da će na aktualnom satu prvi postavljati pitanja ispred 
Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSLS-a Milan Krmpotić, te ispred Kluba vijećnika SDP-a, 
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HNS-a i HSU-a Damir Barić, te vijećnici prema redoslijedu prijava: Dalibor Per, Siniša Prpić 
i Vladimir Župan. 
 
Milan Krmpotić prvo pitanje postavlja Gradonačelniku, a u vezi pripajanja Opće bolnice 
bolnici u Koprivnici i ukidanja nekih odjela. Drugo, pitanje postavlja u vezi ukidanja osam 
željezničkih linija na pravcu Zagreb-Osijek, da li se tu može nešto učiniti? Treće, da li će i 
ove godine biti javnih radova? Četvrto, da li je Grad prijavio na EU fondove Centar za odgoj, 
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica? Što je sa izgradnjom područne škole u Koriji? 
Nadalje, postavlja pitanje u vezi uređenja trga Palače Pejačević i nove ceste sa parkiralištem 
hoće li se urediti i sjeverni trg prema crkvi i hoće li prema Palači bit pješački prijelaz na tom 
dijelu, te kada će se završiti lokali u prizemlju zgrade i kada će se preseliti Gradska blagajna? 
 
Gradonačelnik Ivica Kirin odgovara da je revoltiran informacijom o pripajanju Bolnice, ali i 
ukidanje željezničkih i autobusnih linija smatrajući da bi Vlada trebala imati obzira upravo 
prema ovom dijelu Hrvatske koji još nije prometno povezan i da omogući građanima 
prometnu povezanost i liječenje u Virovitici. Napominje da je i u slučaju Hitne, Grad zajedno 
sa općinama morao sufinancirati Hitnu pomoć. Ne prihvaćam kao gradonačelnik niti kao 
čovjek takvu politiku koja radi racionalizaciju na način da državi uštedi novce a pet puta više 
prevali na teret građana. Država nije tu da zarađuje nego da ravnomjerno raspoređuje svoja 
sredstva na sve građane. To znači da izdvajamo za zdravstvo kao i svi građani u RH, ali ne 
dobivamo uslugu kao što dobivaju građani velikih gradova. U vezi ukidanja željezničkih 
linija, ne prihvaća da nas se prometno izolira. Napominje da će se poduzeti sve da se uputi 
dopis prema Vladi RH, nadležnom Ministarstvu i Hrvatskim željeznicama da ne diraju ono 
što znači život za ovaj kraj. Na pitanje u vezi javnih radova i stručnog osposobljavanja, 
izražava zadovoljstvo što se taj dio programa nastavlja. Ovih dana dobili smo obavijest 
HZZZ-a da će krenuti i javni radovi, te će Grad raspisati natječaje za javne radove. Na pitanje 
u vezi Centra za djecu s posebnim potrebama, odgovara da je taj projekt prijavljen, a koštao je 
blizu 7 mil. kuna. On spada među 10 prijavljenih projekata na području RH koji imaju 
građevinsku dozvolu. Početak radova očekujemo tek 2015.g. jer je stajalo zbog državne 
administracije. Drugi projekt koji stoji, opet zbog državne administracije, je projekt za školu 
za Koriju gdje smo još 2012. g. završili građevinski projekt i godinu i pol čekamo od državne 
agencije da nam daju pravo građenja. Vrijednost radova je 1.200.000 kn koji su osigurani u 
gradskom proračunu. Zato što nismo dobili zemljište, ove godine smo sredstva prenamijenili 
za dokumentaciju za III. osnovnu školu sa športskom dvoranom na lijevoj strani vojarne. 
Ističe da je Virovitica najudaljenije županijsko središte u RH.   
 
Odgovor na pitanje u vezi Palače Pejačević dao je Marijo Klement ističući da je izdana 
uporabna uporabna dozvola za novu interpolaciju, te I kat i dio potkrovlja starog dijela Palače. 
U tijeku je uređenje trga vrijednosti oko 1.900.000 kn, od čega pola plaća Grad Virovitica, a 
pola trgovačko društvo koje je obnavljalo Palaču. Radovi se izvode i na uređenju ceste na 
spoju ulica Vladimira Nazora i Masarykove ulice. Vrijednost radova je oko 1.800.000 kn a 
radovi će završiti do kraja travnja. Uređenje sjevernog dijela Palaće je zaseban projekt. 
Proveden je postupak javne nabave i ugovorena je izrada projektne dokumentacije gdje će biti 
predviđen i prijelaz prema crkvi.  
 
Damir Barić postavlja pitanje vezano za Poslovni park, smatrajući da cijene za većinu usluga 
koju pružaju gradska poduzeća mogu i trebaju biti niže. Stoga, ne može podržati niti jedno 
izvješće o poslovanju i financijama gradskih poduzeća. Postavlja pitanje nije li poželjno, ali i 
čovječno da se iznađe mogućnost kompenzacije ili besplatnog parkiranja za sve naše građane 
starosti preko 60 godina? Drugo pitanje postavlja gradonačelniku: za predstojeće izbore za 
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mjesne odbore organiziraju se umirovljeničke zabave dan uoči samih izbora. Da li se ovakve 
zabave financiraju iz gradske blagajne ili su nađeni neki drugi izvori? Treće, obzirom na 
neumoljive statističke podatke o gospodarstvu Grada Virovitice koje ste nam prezentirali, a 
koji su zabrinjavajući, nije nam utjeha kako je nezaposlenost u našem gradu „samo“ 20,7%, a 
na razini RH 22,4%. Shodno tome, Informaciju o gospodarstvu Grada Virovitice ne možemo 
danas podržati. Zatim postavlja pitanje pročelniku Matiji Mustaču: preko 15 mil. kuna 
izdvojeno je i realizirano za poticanje gospodarstva u 2013. g. a iz EU fondova niti jedne 
kune. Što je razlog ovakvog neuspjeha u privlačenju sredstava? Da li je to nesposobnost u 
organizaciji ili smo pred istim tim tijelima EU ili RH koja nas podcjenjuju svi mi građani 
kolateralne žrtve našeg gradonačelnika i optužnice? 
 
Na pitanje vezano za povlastice za građane treće životne dobi za besplatno parkiranje odgovor 
je dao Marijo Klement, pitanjem kako kontrolirati tu uslugu? Imamo samo podatak o 
registarskoj oznaci i takvu praksu niti jedan grad u RH nema. Može se razmotriti prijedlog, ali 
je neprovediv u praksi.  
 
Gradonačelnik Ivica Kirin na pitanje kakav je bio ministar napominje da je i g. Barić bio 
direktor šećerane, pa je smijenjen. No, smatra da je to međustranačko prepucavanje. 
Na pitanje u vezi izbora za mjesne odbore, odgovor je dao gradonačelnik Ivica Kirin 
napominjući da ove podatke o zabavama nemamo. Koliko ima informacije, u domovima su 
zabave svaki vikend i  financiraju se na način da sami umirovljenici plaćaju ulaz i time se 
sami financiraju, a ništa se ne financira iz gradskog proračuna. Što se tiče nezaposlenosti, 
prošle godine je na isti broj radnih mjesta, 300 manje zaposlenih virovitičana. Mi smo postali 
centar zaposlenja gdje dolaze ljudi ih svih krajeva. Predlaže nešto drugo gdje možemo pomoći 
umirovljenicima: pošto su nam ukinuli HTV, predlaže ispred Gradskog vijeća ode prijedlog 
da svim umirovljenicima iznad 65 g. života bude besplatna pretplata za televiziju i radio.  
 
Matija Mustač u vezi ulaganja u gospodarstvo, odgovara da je prošle godine Grad Virovitica 
uložio u Poduzetničku zonu oko 2.100.000 kn, od toga su proračunska sredstva bila 858.000 
kn a ostatak je bila olakšica poticanja gospodarstva kroz zemljišta. Od EU smo dobili za 
izgradnju pristupnih cesta i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni III 3 mil. 
kuna bespovratnih sredstava, a vrijednost projekta je 4 mil. kuna. Za drugi projekt o razvoju 
pčelarstva odobreno je 126.000 Eura. Za projekt Bee park dobili smo tehničku pomoć i veća 
je mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava i Post inkubator koji je nastavak 
Poduzetničkog inkubatora.  
 
Damir Barić na komentar gradonačelnika napominje da je državnu politiku HDZ vodio 20 
godina, a što se tiče smjene u šećerani slaže se da je bio deseti direktor Šećerane, ali ne može 
se sjetiti puno ministara koji imali „zdravstvene“ tegobe kao vi. 
 
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje da iza nas ostaju djela i više znači mišljenje policajaca 
nego ova medijska haranga. Podsjeća na to da je SDP u Virovitici bio na vlasti od 1997. do 
2003. g., te smatra da se ne treba vračati unatrag, nego gledati što će biti sutra.  
 
Dalibor Per postavlja pitanje u vezi Fonda za zaštitu okoliša koji je po prvi puta raspisao javni 
natječaj za sufinanciranje energetske učinkovitosti privatnih kuća i višestambenih zgrada, da 
li će se Grad Virovitica uključiti u ovaj natječaj i s kojim postotkom? Drugo, postavlja pitanje 
koje još projekte Grad priprema za fondove EU? Treće, prema brojnim upitima građana 
postavlja pitanje vezano za vrane u gradskom parku, može li Grad nešto učiniti da se taj 
problem riješi? 
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Marijo Klement odgovara da je tijekom 3. mjeseca izašao natječaj za sufinanciranje 
energetske učinkovitosti, gdje Fond sufinancira 40% za ovaj dio RH, ali ne više od 30.000 kn 
po pojedinom objektu. Tu spadaju energetska obnova vanjske ovojnice odnosno fasadu i 
krovište. Kod krovišta priznaju samo prihvatljive troškove, a za fasade treba doći u odjel radi 
pojašnjenja. Sufinanciraju i zamjenu stolarije i sustava za grijanje i hlađenje. Grad Virovitica 
će sufinancirati te radove do 10% odnosno ne više od 5.000 kn po jednom objektu, što je 
maksimum koliko jedinica lokalne samouprave uopće i može sufinancirati, tako da građani 
moraju dati 50% svojih sredstava. Fond prvo mora odobriti ta sredstva Gradu Virovitici i kada 
odobri, ide se u raspisivanje javnog poziva građanima. Za ove namjene izdvojeno je 80.000 
kn. Što se tiče višestambenih zgrada, Poslovni park će provesti sve mjere da se zgrade mogu 
javljati, ali ovisi sve o stanarima, suvlasnicima zgrada gdje mora biti 100% stanara za takav 
projekt. Treći natječaj je za energetsku obnovu javnih objekata, gdje će se kao i do sada Grad 
Virovitica javiti, što se vidi kroz obnovu stolarije doma u Milanovcu, na domu u Svetom 
Đurađu smo obnovili krovište, u Podgorju upravo završavamo radove na obnovi fasada u 
domu. Problem je što projektne dokumentacije nema, te ju pripremamo da bi se mogli javljati 
u fondove. 
 
Gradonačelnik Ivica Kirin u vezi projekata odgovara da, osim Bee parka i Posti inkubatora, 
priprema se III Osnovna škola za koju je izdana lokacijska dozvola. Vrijednosti projekta je  
70 mil. kuna. U pripremi je izrada projektne dokumentacije Doma HV-a kao kulturno-
multimedijalni centar, u Ministarstvo regionalnog razvitka prijavljen je Dvorac, vrijednost 
projekta je 54 mil. kuna, trenutno je u izradi dokumentacija za Gradski park vrijednosti 25 
mil. kuna koju prezentaciju ćemo napraviti javno na Gradskom vijeću. U tijeku je izrada 
dokumentacije za izgradnju biopročistača. Zatim ide Centar za djecu s posebnim potrebama i 
dvoranom. Javili smo se i na natječaj Ministarstva regionalnog razvitka sa projektom za 
sanacijom  nogostupa prema Milanovcu i sanacija krovišta u Dječjem vrtiću Cvrčak. 
Osnivanjem Lokalne akcijske grupe, očekujemo da ćemo u prigradskim mjestima koji imaju 
manje od 5.000 stanovnika još sa pozicije sredstava za ruralni razvoj krenuti u investiranje 
kako za komunalnu infrastrukturu, tako i u rješavanje kompletnog prostora oko domova i 
izgradnju športsko-rekreacionih centara. I, ono što je rečeno, dobili smo 3,8 mil. kuna za 
izgradnju cesta u Poduzetničkoj zoni III od čega Grad mora osigurati 1,2 mil. kuna.  
 
Marijo Klement odgovarajući na pitanje u vezi vrana, ističe da se ne radi o vranama koje su 
zaštićene u RH, nego o gaćcima na koje stižu velike pritužbe. Krenuli smo sa metodom 
zaplašivanja preko Streljačkog društva Virovitica uz suglasnost Policijske uprave. Tražimo i 
nove metode preko njihovih prirodnih neprijatelja, to su stepski sokol i jastreb koje ćemo 
nastaniti u Gradski park, te se nadamo da onda nećemo više imati problema niti sa 
golubovima. Na jesen će se ovi prirodni grabežljivci nastaniti, tako da očekujemo da će 
nagodinu taj problem biti riješen.  
 
Siniša Prpić poziva sve vijećnike da pomognu teško bolesnoj Sari Strussi za daljnje pretrage i 
liječenje. Zatim postavlja pitanje u vezi Poslovnog parka, da li se smatra da će povećanjem 
opsega djelatnosti uspjeti namaknuti 3 mil. kuna za onaj poslovni prostor u Palači Pejačević? 
Drugo, postavlja pitanje kada možemo očekivati rekonstrukciju nogostupa u Bilogorskoj, 
Vinkovačka i Petra Preradovića? Treće, koliko je dugova do nove vlasti nakupljeno u bolnici? 
 
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje da će se preko Zaklade Grada Virovitice pomoći Sari 
Strusi te poziva i sve vijećnike da pomognu i uključe se u Zakladu. 
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Marijo Klement u vezi Poslovnog parka napominje da ne zna o kojih 3 mil. kuna se radi, jer 
nikakav ugovor o kupnji prostora nije potpisan. A vezano za povećanje djelatnosti, pojašnjava 
da je to radi širenja djelatnosti kao što je organiziranje sajma automobila, buvljak, u Domu 
garde i sl. Ide se na to da Poslovni park može oprihodovati što više toga i obavljat djelatnosti 
koje nisu pokrivene na tržištu. Što se tiče nogostupa, ističe da je Grad Virovitica pokrenuo 
inicijativu prema Hrvatskim cestama i dobio pisane odgovore, da bi Vinkovačka, dio 
Vukovarske i Bilogorska prešle u državne ceste. Samim time će krenuti njihovo pojačano 
održavanje. Problem je u Vinkovačkoj ulici jer se moraju izmještati kolosjeci Hrvatskih 
željeznica. Što se tiče Bilogorske ulice, trebalo bi krenuti ovo ljeto u obnavljanje jer je išlo 
pojačano održavanje cesta. Za dio Vukovarske ulice i ulice Zbora narodne garde, Grad je 
raspisao natječaj i prijavio je Ministarstvu regionalnog razvoja i rečeno je da su ti projekti 
prošli i čekamo odluku kako bi krenuli u rekonstrukciju tih nogostupa. Za  Preradovićevu 
ulicu radi se projektna dokumentacija, ali ističe, da ti radovi iziskuju značajna financijska 
sredstva. Čim dođemo do financijskih sredstava, krenut ćemo u realizaciju tih projekata. 
Znamo da su nogostupi na području grada u katastrofalnom stanju, ali iz godine u godinu ta 
situacija poboljšava i kontinuirano se ulaže i u narednom razdoblju.  
 
Gradonačelnik Ivica Kirin na pitanje u vezi bolnice odgovara da su prije sanacije dospjele 
obaveze na dan 31. prosinca 2012. g. iznosile 13.010.568,30 kn. Obaveze prema vjerovnicima 
ukupno iznose 21.479.303,98 kn a to je stoga što HZZO nije prebacio novce na teret toga što 
je bolnica liječila. Država nije dala novce i to su bile nepodmirene obveze prema 
dobavljačima. Radi se o tome da imate limite za bolesnike, a desi se da se javi veći broj 
pacijenata, a HZZO neće pokriti tu razliku. 80 mil. kuna je kredit koji je digla županija i nema 
veze sa dugovanjem bolnice. Zadnja ravnateljica dr. Ana Feketić je jedna od ravnatelja koja je 
najviše pohvaljivana od ministara, najviše smanjivala troškove, dok su druge bolnice bile više 
nego duplo ili tri puta više dužne nego Virovitica. Istovremeno, za bolnicu kojoj smo se 
pripojili ne možemo očitati i ne možemo vidjeti koliko je bolnica u Koprivnici dužna. Bolnica 
je u sanaciji na način da je nama HZZO dužan za potrebe liječenja bolesnika.  
 
Siniša Prpić što se tiče rekonstrukcije nogostupa, treba čim prije odraditi. U vezi Poslovnog 
parka ne bi volio da se stvaraju dodatni problemi i nada se da se neće trebati kupovati nikakav 
poslovni prostor  u Palači Pejačević. U vezi bolnice, očekuje kao vijećnik da ministar dođe i 
pojasni građanima situaciju. U vezi HTV-a, podsjeća da je to upozoravao još 2010. g. i slaže 
se da to treba imati. 
 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje Aktulni sat, te 
određuje pauzu od 15 minuta.  
Nakon pauze, nastavlja se sa sjednicom. 

Ad 2.) 
Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 19 vijećnika, te daje Zapisnik na 
usvajanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“ te je usvojen 

Z a p i s n i k 
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 
Ad 3.) 

Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice 
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Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 

O d l u k a  
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice 

 
Ad 4.) 

Donošenje Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu, utvrđuje da je nazočno 19 vijećnika i daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je 
glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena 

O d l u k a 
o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici 

 
Ad 5.) 

Donošenje Odluke o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
Cvrčak Virovitica 

 
U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić koja ukazuje na problem roditelja 
studenata i srednjoškolaca kojih u predloženim kriterijima nema, te veliki problem sa 
primjenom pedagoškog standarda jer će ove godine ostati veliki broj ne primljene djece, a 
istovremeno predškola postaje obvezna za svu djecu.  
Odgovore i dodatna pojašnjenja dala je Đurđa Aragović. 

 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu, 
utvrđuje da je nazočno 20 vijećnika i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo 
„za“, te je jednoglasno donesena 

 
O d l u k a 

o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica 
 

Ad 6.) 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2014./2015 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 

O d l u k a 
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 

2014./2015 
 

Ad 7.) 
Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 

 
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 
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O d l u k a  
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 

 
Ad 8.) 

Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću 

 
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 

O d l u k a 
o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću 
 

Ad 9.) 
Donošenje Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću 

PLIN VTC 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“,  a 2 vijećnika su se 
suzdržala od glasovanja, te je donesena 

 
O d l u k a  

o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću PLIN VTC 
 

Ad 10.) 
Donošenje Odluke o dopuni Izjave društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park 

Virovitica 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“,  a 2 vijećnika su se 
suzdržala od glasovanja, te je donesena 

O d l u k a 
o dopuni Izjave društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica 

 
Ad 11.) 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 

 
U otvorenoj raspravi, za riječ su se  javili Nada Bartolić koja je postavila pitanje kako se 
moglo dogoditi da u statutu stoji da ravnatelj može predlagati raspuštanje Školskog odbora i 
mogućnost donošenja odluka telefonskim putem, te Siniša Prpić koji smatra da je ovo 
kvalitetnije rješenje nego ono što je prije bilo. Odgovore na postavljena pitanja dali su Alen 
Bjelica, Đurđa Aragović i Mirjana Terlecky. 
 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje 
prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena 
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O d l u k a 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 
 

Ad 12.) 
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva za 2014.g. 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 

O d l u k a 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 

2014.g. 
 

Ad 13.) 
Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2014.godinu (materijal će biti dostavljen na 

sjednici) 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesen 

P l a n  
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj 

imovini u osnovnom školstvu za 2014.godinu (materijal će biti dostavljen na sjednici) 
 

Ad 14.) 
Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 

osnovnim školama u 2014.godini 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesen 

P l a n 
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim 

školama u 2014.godini 
 

Ad 15.) 
Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2013. godinu 

 
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“, a 8 vijećnika se 
suzdržalo od glasovanja, te je donesen 

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2013 

 
Ad 16.) 

Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 
2013. g. 
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U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić pitanjem dužine trajanja zapošljavanja 
osoba putem stručnog osposobljavanja za rad gdje je moguće zaposliti radnika na 12, 24 i 36 
mjeseci, te pita da li postoje profili struke koji zahtijevaju tako dugo osposobljavanje do 
polaganja stručnog ispita? Odgovore na pitanja dao je Ivan Baborski predstojnik Područnog 
ureda Zavoda za zapošljavanje Virovitica. 
 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje 
Informaciju na usvajanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesen  
 

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 

2013. g. 
 

Ad 17.) 
Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. Virovitica za 

2013.g. 
 

 
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“, 6 „protiv“ a 2 
vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je donesen 
 

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju  Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. Virovitica za 

2013.g. 
 

Ad 18.) 
Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica 

d.o.o. za 2013.g. 
 

U otvorenoj raspravi, za riječ se javio Siniša Prpić  koji na osnovu ovih prihoda ne vidi 
prostor za bilo kakvu kupovinu poslovnog prostora. Napominje da i Informativni centar ima 
neke od predloženih novih djelatnosti, te da će prihvatiti Izvješće jer smatra da je korektno. 
Odgovore na pitanja dao je Marijo Klement, a Siniša Prpić postavlja dodatno pitanje u vezi 
održavanje zgrada, te predlaže da se tu napravi iskorak jer stanari nisu zadovoljni uslugama 
nekih privatni poduzetnika. Za riječ se javio i Damir Barić koji napominje da se neki poslovi 
kao što je parkiranje daje u koncesiju čime se gubi dinamika u uslugama koju ste dužni pružiti 
građanima, odgovore je dao Marijo Klement.  
 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje 
Izvješće na glasovanje: 14 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je bilo suzdržano od 
glasovanja, te je donesen  

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica 

d.o.o. za 2013.g.  
 

Ad 19.) 
Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2013.g. 
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U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić koja zahvaljuje što su umirovljenici 
dobili besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici, ali zahvaljuje i Kazalištu Virovitica i 
Gradskom muzeju na radu. 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica zaključuje raspravu i daje Izvješće na 
usvajanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesen  
 

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2013.g 

 
Ad 20.) 

Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2013.g. 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesen  

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2013.g. 

 
Ad 21.) 

Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2013.g. 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesen  

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2013.g. 

 
Ad 22.) 

Razmatranje Informacije o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 2013.g. 
 

U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić koja postavlja pitanje tko vrši nadzor na 
udomiteljskim obiteljima, zašto su četiri udomiteljske obitelji zatvorene, te da li je socijalni 
radnik koji istovremeno radi u Centru za socijalnu skrb i ima otvoreno udomiteljstvo, u 
sukobu interesa? U vezi dodijele stanova socijalno ugroženih obitelji, postavlja pitanje tko 
živi u ostalih 70-tak stanova koji nisu dodijeljeni socijalno ugroženim obiteljima, a s obzirom 
da postoji lista čekanja socijalno ugroženih obitelji i da li postoji mogućnost da se njima 
dodijele ti stanovi? 
 
Odgovore na dio pitanja dao je Alen Bjelica, a za ostala pitanja će odgovor dostaviti u 
pisanom obliku.  
 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu,  
utvrđuje da je sjednici nazočno 19 vijećnika i daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je 
glasovalo „za“, te je donesen 

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Informacije o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 2013.g. 
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Ad 23.) 
Razmatranje Izvješća o djelovanju športske zajednice za 2013.g. 

 
U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić koja ističe da opada broj kadeta koji se 
bave sportom, te postavlja pitanje razlike u dodijeljenim financijskim sredstvima pa je tako 
NK Sveti Đurađ dobio značajno više sredstava?  
 
Siniša Prpić koji upozorava da s obzirom da je Grad financirao umjetnu travu na igralištu NK 
Virovitica, da li i klubovi iz prigradski naselja mogu konzumirati to igralište, a Vladimir 
Župan podsjeća na 65 godišnjicu rukometa u Virovitici koju bi trebalo obilježiti sportskom 
aktivnošću. Odgovore na pitanja dali su Marijo Klement i Gradonačelnik Ivica Kirin. 
 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu, 
utvrđuje da je nazočno 20 vijećnika i daje Izvješće na usvajanje: 20 vijećnika je glasovalo 
„za“, te je donesen  

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju športske zajednice za 2013.g. 

 
Ad 24.) 

Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2013.g. 
 
Alen Bjelica je dao dodatno pojašnjenje vezano za provedbu pružanja usluga Dnevnog 
boravka i pomoći u kući. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss 
zatvara raspravu i daje Izvješće na usvajanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno 
donesen  

Z a k l j u č a k 
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2013.g. 

 
Ad 25.) 

Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice 
 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu, utvrđuje da je sjednici nazočno 19 vijećnika, te daje prijedlog na glasovanje: 19 
vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena 
 

Statutarna odluka 
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice 

 
Ad 26.) 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu 

 
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu, te daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 

O d l u k a 
o dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu 
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Ad 27.) 
Donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 

 
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu, te daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 

O d l u k a 
o  osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 

 
Ad 28.) 

Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova  
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 

 
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara 
raspravu, te daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno 
donesena 

O d l u k a 
o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova  Gradskog savjeta mladih 

Grada Virovitice 
 

Ad 29.)  
Pitanja i prijedlozi 

 
Vladimir Župan kao predsjednik Udruge umirovljenika Grada Virovitice odgovara g. Bariću 
da udruge kada organiziraju druženja i zabave, same financiraju svoj trošak kroz kotizaciju i 
plaćanje pića i sl. 
 
Gradonačelnik Ivica Kirin obavijestio je vijećnike o novom pojednostavljenom načinu 
dostave materijala za sjednice Gradskog vijeća na teblete, te poziva vijećnike da se za 
eventualne upite vezane  za otvaranje materijala obrate Dariu Vraneku, djelatniku Ureda 
gradonačelnika. 
 
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss u 19,30 sati zaključuje 8. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice.  
 
 
 
 
 
      Tajnica-pročelnica            Predsjednica 
 
             Mirjana Terlecky, dipl.iur.     Lahorka Weiss, dipl.oec. 
 
 
 
  Izradila  
                   Branka Grizelj 
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 Izradila:       Predsjednica: 
 
      Branka Grizelj          Lahorka Weiss, dipl.oec. 




