
Z A P I S N I K 

 

sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 18. svibnja 2016. g. s početkom 

u 16,30 sati. 

 

Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 17 vijećnika i to: Lahorka Weiss, 

Ivan Ćavarušić, Zdravko Rengel, Gordana Domjanić, Dalibor Per, Miljenko Sabo, Mario 

Lukačević, Margareta Ptiček, Milan Krmpotić, Vesna Daloš, Damir Barić, Nada Bartolić, 

Marinko Kukić, Mihael Batur, Tomislav Bokunić, Siniša Prpić i Ivan Špehar. 

 

Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan 

Sić, Mirjana Terlecky, Đurđa Aragović, Kristijan Sabo, Vesna Grbac, Matija Mustač, Vesna 

Tot, Boris Horvat, Alen Bjelica, Željko Iharoš direktor Flore VTC d.o.o. Virovitica, Damir 

Marenić direktor Virkoma d.o.o. Virovitica, Zvonko Kožnjak direktor Plina VTC d.o.o. 

Virovitica, Ivan Šimić ravnatelj Regionalne energetske agencije, Siniša Palm direktor 

Informativnog centra Virovitica, Kristijan Toplak, Željko Heđi predsjednik Vijeća Mjesnog 

odbora Taborište, Drago Bašnec predsjednik Vijeća mjesnog odbora Matije Gupca, Marko 

Zelenika i Marko Blažević članovi Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice,  

 

Odsutni: Vladimir Župan, Dražen Moslavac i Vlado Hanžek koji su izostanak opravdali, te 

Domagoj Hercigonja koji je sjednici nazočio od 2. točke dnevnog reda. 

 

Predsjednica Lahorka Weiss napominje da prijedloga za izmjenu ili dopunu prijedloga dnevnog 

reda nije bilo, te predlaže slijedeći 

 

D n e v n i    r e d: 

 

1. Aktualni sat 

2. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 

2015. godinu 

4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2015. godinu 

5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2015. godinu 

6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 

2015. godinu 

7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2015. 

godinu  

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu 849/37 površine 17.209 

m2 k.o. Virovitica 

9. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Antunovac 

10. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Bilogora 

11. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jug 2 

12. Donošenje Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Virovitice 

13. Donošenje Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Grada Virovitice 

14. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici  

15. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 

Virovitici  

16. Pitanja i prijedlozi. 

 



2 

 

Predloženi dnevni red je sa 17 glasova „za“ jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad 1.) 

Aktualni sat 

 

Predsjednica Lahorka Weiss obavijestila je nazočne o novoosnovanim klubovima vijećnika te 

njihovim članovima i te konstatira da Gradsko vijeće ima 4 Kluba vijećnika i to:  Klub vijećnika 

HDZ-a koji ima 8 članova, Klub vijećnika SDP-a i HSU-a koji ima 6 članova, Klub vijećnika 

HSS-a, HSP-aAS i HSLS-a koji ima 4 člana i Klub vijećnika HNS-LD-a i HSPD-a koji ima 3 

člana. Napominje da prvi pitanja postavljaju predsjednici Klubova vijećnika prema slijedećem 

rasporedu: Miljenko Sabo ispred Kluba vijećnika HDZ-a, Damir Barić ispred Kluba vijećnika 

SDP-a i HSU-a, Zdravko Rengel ispred Kluba vijećnika HSS-a, HSP-aAS i HSLS-a i Siniša 

Prpić ispred Kluba vijećnika HNS-LD-a i HSPD-a. Nakon klubova vijećnika, pitanja će 

postavljati vijećnici prema redoslijedu prijava od kojih se prijavio samo Mihael Batur.  

 

Miljenko Sabo postavlja pitanja gradonačelniku Ivici Kirinu ili pročelniku Alenu Bjelici vezana 

za školstvo: postoji li mogućnost da učenici dobiju besplatne udžbenike, te što je sa školom u 

Koriji, da li je završena i kada će tamo početi nastava? Drugo pitanje postavlja vezano za 

natječaje ruralnog razvoja na kojima se mogu dobiti sredstva za izgradnju komunalne 

infrastrukture za prigradska naselja a koji su bili najavljeni još prošle godine. Kada možemo 

očekivati prijavu projekata za ovaj natječaj? Krajem ovog mjeseca istječe rok za prijavu na 

natječaj prekogranične suradnje Mađarske i Republike Hrvatske, da li smo se pripremili za te 

projekte i koji su to projekti? Zatim postavlja pitanje  Željki Grahovac ravnateljici Crvenog 

križa Virovitica u vezi otvorenja socijalne samoposluge, kakva su iskustva u prikupljanju 

namirnica i njihovoj podjeli i da li trgovački centri doniraju hranu čiji je rok pred istekom? Na 

kraju postavlja pitanje vezano za sadnju cvijeća po gradu. 

 

Gradonačelnik Ivica Kirin na pitanje vezano za sadnju cvijeća  ističe da svako cvijeće ima svoj 

termin sadnje o čemu odlučuje struka, te čestita ljudima koji rade na uređenju grada. Na pitanje 

vezano za besplatne udžbenike odgovara da se razmišlja o nabavi udžbenika što bi koštalo oko 

280.000 kn godišnje. Smatra da treba pomoći bar učenicima od 1. do 4. razreda te da im Grad 

Virovitica osigura sredstva za besplatne udžbenike. Razmišlja se za kasnije i o kupovini 

udžbenika za učenike od 5. do 8. razreda što bi koštalo oko 1 mil. kuna, ali tek kada budemo u 

mogućnosti osigurati ta sredstva s obzirom na druge obaveze. Vezano za školu u Koriji, ona je 

završena i iduću školsku godinu djeca će ići u nove školske prostore. Najavljuje mještanima 

Korije da će slijedeće aktivnosti Grada biti na potezu ulica Oreškovićeve i drugih gdje će se 

napraviti nogostupi, pješački prijelaz odnosno zaštita za djecu od prometa. Nakon uređenja 

parka i dijela cesta, uredit će se i cjelokupan prostor oko škole sukladno financijskim 

pokazateljima.  

 

Odgovor na pitanje vezano za natječaje dala je Đurđa Aragović napominjući da svi natječaji iz 

EU kasne, tako je i sa ovim natječajima koji su bili planirani za 10. mj. prošle godine. Po planu 

za ovu godinu bili su planirani za 5. mjesece, ali to se nije dogodilo iz razloga što pravilnik koji 

regulira mjeru 7 ruralnog razvoja je u izmjeni a mijenja se puno bitnih stvari gdje sve projekte 

koje smo pripremili nećemo moći prijaviti iz razloga što se kroz pravilnike mijenjaju prijavitelji. 

Pripremljeno je 12 projekata za ruralni razvoj, te ćemo na prvi prijaviti virovitičke ribnjake sa 

7,5 mil. kuna. Jedan prijavitelj može imati samo jedan projekt, a taj projekt će prijaviti Grad 

Virovitica a izgradnju dječjeg vrtića u Sv. Đurađu će prijaviti dječji vrtić Đurađ. Flora će biti 

prijavitelj projekta izgradnje i uređenja parka u Koriji sa 3,7 mil. kuna, a DVD Korija će prijaviti  
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projekt uređenja i opremanja vatrogasnog doma. Za druge projekte koje imamo gotove, morat 

će se vidjeti kako će se uklopiti u izmjene Pravilnika. Imamo preko 20 projekata spremnih na 

sve moguće natječaje. Prijavit će se projekt Ciklo centra koji je u stvari projekt Doma HV-a 

koji je oko 7,5 mi. Kuna, gdje su tri podprojekta: uređenje unutrašnjosti sam zgrade u kino, 

uređuje se kompletan okoliš sa spravama, odmorištem, pametnim klupama i sl, te izgradnja 

biciklističke staze kroz vojarnu kao proširenje biciklističkih staza na području grada oko 2 km 

a vrijednosti oko 2 mil. kuna. Prijavljuje se i uređenje tržnice sa 1 mil. kuna, zatim uređenje 

tematskog parka ispred Crkve Sv. Roka, te mali park koji će biti dio sastavne rute medenih 

cesta koji će biti tematski povezan sa pčelama. Pripremljeni su projekti i za sve naše ustanove: 

Knjižnica dobiva bibliobus sa 1 mil. kuna, Kazalište se prijavljuje na manifestacije sa velikom 

pozornicom koja je oko 700.000 kn i Muzej je u projektu sa klasterom mađarskih toplica koji 

se povezuje se dvorcima u Hrvatskoj kao turistički projekt oko 0,5 mil. kuna, te imamo projekte 

za sve škole i za vrtić, svaki od oko 0,5 mil. kuna.  

 

Željka Grahovac zamjenica gradonačelnika i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa 

Virovitica dala je odgovor na pitanje vezano uz socijalnu poslugu koja je otvorena prošli 

ponedjeljak, napominjući da je to 15 socijalne samoposluga u RH kojoj je nositelj i organizator 

svih aktivnosti GD Crvenog križa. Napominje da se nije tražila financijska pomoć za početak 

rada, već se od početka rada okrenulo prema volonterskom radu i našim građanima. Radom 

volontera uređen je prostor i tako ušteđeno oko 10.000 kn, a za pokriće troškova grafičkog 

opremanja, troškova  goriva i režijske troškove prijavljivalo se na objavljene natječaje pravnih 

osoba. Do sada je organizirano osam akcija s volonterima pred trgovačkim centrima u kojima 

je sudjelovalo preko 46 volontera a istodobno u OŠ Ivane Brlić Mažuranić organizirano je 

prikupljanje namirnica i higijenskih potrepština po principu jedan učenik jedna namirnica 

mjesečno. Prikupljeno je namirnica za dvije podjele za 105 korisnika odnosno, 435 članova. 

Nadaju se da će u prikupljanju namirnica pomoći robne rezerve kako je i najavljeno te pomoći 

od Fonda FEAD, te drugim natječajima po tvrtkama. Od 105 korisnika, 46 su samohrani 

roditelji, 50 je obitelji s troje i više djece a 9 osoba je izvan sustava socijalne skrbi, te se nada 

da će se moći pomoći više osobama koje nisu u sustavu socijalne skrbi a nalaze se u potrebi. 

Vezano uz Pravilnik koji je na snazi od 08. prosinca prošle godine, a prema kojim se doniranje 

hrane smatra porezno priznatim manjkom, upućeni su dopisi prema svih sedam trgovačkih 

centara da su ostvareni svi uvjeti za doniranje hrane, međutim ovih donacija još uvijek nema. 

Bez građana i volontera ne bi došlo do otvaranja prve socijalne samoposluge u Virovitici, stoga 

zahvaljuje svima koji su se uključili u njeno otvaranje te i onima koji će se tek uključiti.  

 

Siniša Prpić javio se za riječ smatrajući da je došlo do povrede članka 96. Poslovnika, gdje stoji 

da odgovor  na postavljeno pitanje ne može trajati dulje od 5 minuta.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da nije došlo do povrede Poslovnika. 

 

Damir Barić obavijestio je nazočne da je prijedlog podizanja kaznene prijave Općinskom 

državnom odvjetništvu napravljen a radi se o računima tvrtke Plin VTC za 3. mjesec. Zatim je 

zatražio gradonačelnika informacije o velikim investicijama u gradu Virovitici, a to je: 

izgradnja obilaznice, radovi na potezu ceste D2 Vinkovačka, Vukovarska, Bilogorska, da li idu 

predviđenom dinamikom, te podsjeća da su to kapitalne investicije pokrenute zahvaljujući 

vijećnicima SDP-a i koalicije. Slijedeće pitanje postavlja vezano za Regionalnu energetsku 

agenciju, te moli gđu. Đuđru Aragović da kaše nešto konkretnije o načinima i terminima kada 

će bar jedna aplikacija na fondove EU zaživjeti na području Grada Virovitice, te odaje priznanje 

Virovitičko-podravskoj županiji na rezultatima u povlačenju financijskih sredstava iz EU 

fondova. Predlaže gradonačelniku, da bi spriječio na najugroženijem potezu državne ceste D2, 
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da upravo potezu kroz Koriju posveti pažnju i da se tamo ugrade zaštite, semafori, hopseri ili 

mjerenje brzine jer taj potez ugrožava stanovnike i djecu koja pohađaju tamo školu.  

 

Gradonačelnik Ivica Kirin vezano za tvrtku Plin napominje da su srezani svi troškovi, a kada 

se završe financijska izvješća Gradsko vijeće će dobiti potpunu informaciju. Što se tiče računa, 

prema informacijama direktora tvrtke, svi koji su se javili je vraćen novac, a onima koji imaju 

manje iznose je rečeno da će dobiti manje za platiti. U vezi investicija i sjeverne obilaznice, 

zahvaljuje vijećnicima SDP-a na potpiri. Ističe još jedan veliki projekt a to je novi pročistač sa 

kolektorima. Sljedeće najvažnije je cesta Bjelovar-Virovitica. Što se tiče Korije, slaže se da 

treba pripaziti na promet, te ističe da je raspisan natječaj za studiju Virovitica-Koprivnica. 

Tražili smo od Hrvatskih cesta postavljanje semafora u Koriji sa radarom da bi usporili vozače, 

a isto tako ćemo intervenirati na donjem spoju prema školi da usporimo promet kroz Koriju. 

Vezano za projekte, napominje da nas puno projekta čeka i godinama se ulagalo u projekte i 

dokumentaciju i to se mora isplatiti. Prvi projekt koji očekujemo da prođe je Dvorac koji je 

vrijedan 82 mil. kuna i koji je prošao 4 fazu evaluacije i očekuje se da se donese odluka o 

raspisivanju javnog natječaja kako bi radovi započeli u 9-10 mj. ove godine.  

 

Đurđa Aragović napominje da se ne može uspoređivati Agencija VTA i Vidra iz razloga što je 

Agencija VTA započela sa dva zaposlenika i to u vrijeme kad je ravnateljica prijavila projekt 

pročistača što je i najveći projekt koji smo dobili. Osim toga, proveden je i projekt poduzetničke 

zone sa 3,5 mil. kuna, te projekt Denaco OŠ Vladimir Nazor za Osnovnom školom iz Mađarske 

te projekt Viba youth. Prijavljen je i projekt COOR-a koji je bio na listi koja je obrisana sa liste 

financiranja iz EU jer se nije izlobiralo da škole budu prihvatljive za financiranje iz EU što se 

nada da će do kraja godine biti ispravljeno.  

 

Damir Barić s obzirom na blokadu Informativnog centra Virovitica na sve ostale političke struje 

u Virovitici, ponavljat će cijelog mandata ono što je SDP sa koalicijskim partnerima uspio 

napraviti za Viroviticu. Smatra da je Vidra verzirana te postavlja pitanje zašto se Vidra ne 

iskoristi više, zašto se ne koriste vanjski suradnici? Tražite pomoć, koristite Vidru i učinite sve 

da se ti projekti realiziraju. U vezi Korije, predlaže da se iznajmi multinova od policije i postavi 

dok se ne iznađe kvalitetnije rješenje.  

 

Gradonačelnik Ivica Kirin ističe da gradonačelnik ne upravlja policijom. Može se poslati 

inicijativa ispred Gradskog vijeća. Slaže se da treba zaštiti djecu, i na sljedećoj sjednici dobiti 

će te rebalans proračuna vezan za sve nogostupe, ceste vezano za školu.  

 

Zdravko Rengel postavlja pitanje vezano za elementarnu nepogodu: koliko je poljoprivrednog 

zemljišta na području grada, koji je obim štete i koje su kulture pretrpjele najviše štete i na koji 

način grad planira pomoći poljoprivrednicima u saniranju šteta i da li ćemo rebalansom ovog 

proračuna i budućim proračunima planirati sredstva za tu namjenu ukoliko nam ne pristignu 

sredstva iz državnog proračuna? Drugo, sve je manje sredstava u proračunu predviđeno za 

financiranje ili sufinanciranje sportskih udruga. Ako se tako nastavi, slijedi gašenje nekih 

udruga i više mladih na ulici. Da li planiramo popraviti situaciju? Slijedeće, sporna antene je 

još uvijek na zgradi. Što se s time dešava? Da li su inspekcije provjerile legalnost i da li je 

antena u funkciji? Ako nije, zašto niste? Da li se nešto poduzima u vezi s uništavanjem 

komaraca a pogotovo na vijesti o mogućoj pojavi zika virusa, što radimo po tom pitanju? 

 

Na pitanje vezano uz elementarne nepogode, odgovor je dao Matija Mustač napominjući da je 

šteta procijenjena na oko 9 mil. kuna. Nadamo se da će biti dovoljan broj prijava kako bi taj 

iznos dostigli. Prijave se skupljaju do kraja ovog tjedna. Što se tiče isplate kroz proračun, prošle 
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godine bivša vlada je obećavala da će isplatiti štete koje su bile puno veće nego sada, međutim 

ništa nije bilo. Nada se da će putem europskih fondova biti isplaćeno i da neće morati biti kroz 

gradski proračun ništa osigurano.  

 

Na pitanje vezano za financiranje udruga odgovor je dao Alen Bjelica napominjući da su u 

pregovorima odnosno u natječajima koji su do sada raspisivani što od strane što ministarstava 

što EU, da su isključeni neki prijavitelji. Nada se da će se to popraviti na tragu ovoga što je u 

gradskom proračunu koji planiramo prema smjernicama i prema našim prihodima koji moraju 

biti jednaki rashodima. Kroz projekcije proračuna planirana su sredstva za sport. Tako je 

2011.g. izdvojeno 1.235.000 kn, isto toliko 2012.g., 2013. je to 1.335.000 kn, 2014. g. 

1.050.000 kn, 2015. 1.281.000 i ove godine 1.394.800 kn, što znači da je proračun za sport u 

odnosu na prethodne tri godine povećan skoro 40%. Znamo da su ta sredstva nedostatna, ali iz 

tih sredstava se isključivo financira sport djece i mladeži. U sustavu sporta djece i mladeži 

imamo 448 polaznika sportske škole i 1.300 polaznika u sustavu sporta djece i mladih. Nećemo 

dopustiti da djeca završe na ulici i Grad Virovitica će izdvajati koliko god bude mogao i kroz 

razne projekte kao što je projekt „Škola plivanja“, programi koji se sufinanciraju putem 

Olimpijskog odbora, ove godine minimalno 150.000 kn. Opremamo sportske klubove, igralište  

ove godine ćemo mi sufinancirati sa 70.000 kn a Olimpijski odbor sa 70.000 kn i kupit ćemo 

kosilice i trimere za sve sportske klubove kako bi smanjili trošak održavanja iz Gradskog 

proračuna.  

 

Gradonačelnik Ivica Kirin dao je odgovor na pitanje u vezi antene napominjući da je Grad 

Virovitica poduzeto sve aktivnosti za skidanje. Antena nije u funkciji niti će biti u funkciji. A 

investitori kada podnesu zahtjev pred tijelima  Grada Virovitice biti će odbačen zbog načina na 

koji su došli, gdje su povrijedili stanarsko pravo Grada Virovitice. U međuvremenu, u dogovoru 

sa stručnim tijelima napraviti će se ekspertiza što i kako postaviti određene sustave koji će 

najmanje štetiti građanima Grada Virovitice a koji su specifični za naš grad.  

 

Kristijan Sabo dao je odgovor na pitanje u vezi suzbijanja komaraca napominjući da je 

Županijski zavod za javno zdravstvo izradio program suzbijanja komaraca na području grada 

Virovitice za 2016. g. i temeljem njega je Grad Virovitica organizirao praćenje brojnosti 

komaraca na području Grada. Zbog prošlotjednih kiša i najave toplijeg perioda, realno je 

očekivati da će se komarci pojaviti i Grad planira za tjedan dva organizirati i provesti prvo od 

sedam predviđenih praćenja na pet lokacija na širem području grada. Ukoliko se tom metodom 

ustanovi veliki broj komaraca, tretirat će se područja grada sukladno programu koji je donesen. 

Apelira na građane da na svojim privatnim površinama spriječe zadržavanje vode jer je to 

mjesto gdje se komarci zadržavaju. 

 

Zdravko Rengel nije zadovoljan odgovorima vezanim za elementarnu nepogodu. Prijašnjih 

godina nismo proglasili elementarnu nepogodu, ne zna zbog čega kada je svuda okolo bilo 

obuhvaćeno elementarnom nepogodom. Da li imamo za sada izvješće koje su kulture 

zahvaćene? Nije zadovoljan odgovorom da u Proračunu ne bi planirali sredstva, te apelira da 

se u Proračunu svejedno predvide sredstva ako iz države ne dobijemo da poljoprivrednicima 

bar na neki način pomognemo jer je situacija u poljoprivredi dosta teška. Vezano za antenu, 

moli da se to ubrza koliko god je to moguće. 

 

Siniša Prpić napominje da je rečeno da je od tvrtke Domus Grad potražuje 2 mil. kuna i da je 

sve stavljeno u funkciju da se dođe do tih 2 mil. kuna. Koji je Grad u naplatnom redu na 

naplaćivanje od istog duga? Kolike su mjesečne naknade članovima nadzornih odbora u 

gradskim tvrtkama Grada Virovitice u neto iznosu? Koja je naobrazba tih ljudi koji kontroliraju 
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i nadziru rad gradskih tvrtki, s obzirom da vidimo da nam je Plin u situaciji u kojoj je? Zašto se 

šalju izvodi za podmirenje dugova za komunalnu naknadu građanima čak iz 2012., a tri godine 

je zastara? S obzirom da su godišnje parkirne karte zadnjih tri godine poskupile 50%, kako 

komentirate ubiranje prihoda od naplate parkirnih karata a pijačnim danom se 15-20 minuta 

mora tražiti parkirno mjesto?  

 

Gradonačelnik Ivica Kirin dao je odgovor na pitanje vezano za naplatu duga tvrtke Domus 

napominjući da je prva Zagrebačka banka kao vjerovnik koja ima založno pravo upisano, Grad 

Virovitica je drugi, i ima predbilježba g. Marinko Troha. To je sve za objekt koji vrijedi 14 mil. 

kuna, a Grad je drugi po redu. Ističe da je Grad sjedi i na sve druge nekretnine i Grad to radi 

dobro. Podsjeća na izvješće Državne revizije o nekretninama gdje Grad Virovitica ne samo što 

dobro raspolaže nekretninama nego smo apsolutno najbolji u državi što se tiče uprihodovanja i 

što se tiče brige o nekretninama. U vezi komunalne naknade, napominje da je katastarskom 

izmjerom utvrđujemo koje su to sve nekretnine i vlasnici. Uzeli smo program gdje ćemo vidjeti 

koji su to objekti obuhvaćeni komunalnom naknadom, koji su ušli u zastaru i to sve u programu 

koji će javljati u dan kada izađe valuta za plaćanje tako da se neće dešavati da dolazi iz 2012. 

Tražimo da se u dan vrši naplata svih obaveza. U vezi nadzornih odbora, napominje da gradske 

tvrtke imaju iste sastave nadzornih odbora već 25 godina, a o iznosima koje dobivaju ćete dobiti 

izvješće. Stav gradonačelnika i stav državne revizije je da će se ići na smanjenje naknada 

nadzornih odbora kako u cijeloj državi tako i u Virovitici. Izvući će se ne samo sadašnji članovi, 

nego svi dosadašnji članovi nadzornih odbora. 

 

Na pitanje u vezi parkirnih karata, odgovor je dao Matija Mustač ističući da karta nije poskupila 

te da postoje dvije vrste godišnjih karata za stanare u zonama koje se naplaćuju je 480 kn i za 

radnike koje su unutar zone naplate parkiranja ona je 680 kuna. U Kapistranovoj ulici ima 68 

parkirališnih mjesta po 1 kn po satu koje je sve dane osim subotom prazno, a koje je centar 

grada. 

 

Siniša Prpić napominje da je prije tri godine godišnja parkirna karta koštala 340 kn, onda 420 

a ove godine 480kn. Vezano za naplatu, pozdravlja naplatu potraživanja grada. A vezano za 

naplatu od tvrtke Domus, sumnja da se tu išta može naplatiti zato što je prva banka, a radi se o 

6 mil. kuna, te se boji da Grad neće uspjeti ostvariti povrat. Vezano za građane kojima su poslani 

izvodi za naplatu dugova, zastara definitivno 2015.g. za račune iz 2012.g., Zakon o obveznim 

odnosima i ne treba ih platiti. Međutim, ljudi to ne znaju. Što se tiče članova Nadzornih odbora, 

napominje da je naknada 1.300-1.500 kn, a nije primijetio ni visoku stručnu naobrazbu članova 

nadzornih odbora.  

 

Vesna Grbac dala je pojašnjenje navedenih računa ističući da je komunalna naknada i naplata 

komunalne naknade utvrđena rješenjem. Sama zastara je tri godine ali ne po zakonu o obveznim 

odnosima nego prisilna naplata ide po općem poreznom zakonu, a onda postoji i apsolutna 

zastara koja  je 6 godina. Mi kao tijelo koje radi sam proces od knjiženja, štampanja uplatnica, 

obračuna, dužni minimalno jednom godišnje poslati na uplatnicama stanje duga. Tako smo 

poslali i u travnju prošle godine. Sve one koji misle da nešto nije u redu, poziva da dođu u 

Službu za financije i provjeriti evidencije. Vezano za opći porezni zakon, nakon apsolutne 

zastare, tek po proteku roka od četiri godine se smiju isknjižavati potraživanja.  

 

Gradonačelnik Ivica Kirin u vezi nadzornih odbora smatra da treba pitati direktore da li su oni 

zadovoljni sa ljudima koji su tamo. Država mora prvo riješiti svoj problem, donijeti propise i 

pravilnike da im se daju drugačije ovlasti ali i odgovornost.  

 



7 

 

Po isteku vremena predviđenog za Aktualni sat, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje 

Aktualni sat, te određuje pauzu od 15 minuta.  

 

Nakon pauze nastavlja se sa sjednicom, te predsjednica Lahorka Weiss konstatira da je prisutno 

17 vijećnika.  

 

Damir Barić u ime Kluba vijećnika SDP-a i HSU-a napominje da će  Klub napustiti sjednicu 

prvenstveno nezadovoljan odgovorima Gradonačelnika i isto tako vezano za današnju točku 

dnevnog reda  a to je Izvješće o radu Informativnog centra Virovitica. Sve političke oporbene 

struje su u medijskoj blokadi Informativnog centra  Virovitica i ovim potezom u znak protesta 

ćemo zatražiti da se ta situacija primjeni te predlaže da se u odgovarajućem, adekvatnom 

terminu u dogovoru sa Gradonačelnikom u Informativnom centru Virovitica napravi raspored 

gdje će i ostale oporbene političke struje imati svoj medijski prostor.  

 

Siniša Prpić ispred kluba vijećnika HNS-a i HSPD-a napominje da će to predložiti i članovima 

svojega kluba, osobito stoga što je zadnji puta 2009.g. oporba bila na radiju, te ćemo napustiti 

sjednicu. 

 

Vijećnici klubova SDP-a i HSU-a te HNS-a i HSPD-a napustili su sjednicu, te predsjednica 

Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 10 vijećnika. Predsjednica prekida sjednicu, 

nakon čega je obavještena da će sjednici prisustvovati vijećnik Domagoj Hercigonja. Nakon 

pauze, nastavlja se sa sjednicom te predsjednica prozivkom utvrđuje da je sjednici nazočno 11 

vijećnika. 

Ad 2.) 

Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

Primjedbi nije bilo, te je jednoglasno sa 11 glasova „za“ usvojen 

Z a p i s n i k 

sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

Ad 3.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2015. 

godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 11 vijećnika je 

glasovalo „za“ te je donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2015. 

godinu 

 

Ad 4.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2015. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 11 vijećnika je 

glasovalo „za“ te je donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2015. godinu 

 



8 

 

Ad 5.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2015. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 11 vijećnika je 

glasovalo „za“ te je donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2015. godinu 

 

Ad 6.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2015. 

godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 11 vijećnika je 

glasovalo „za“ te je donesen 

Z a k l j u č a k 

 o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2015. 

godinu 

 

Ad 7.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2015. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 11 vijećnika je 

glasovalo „za“ te je donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2015. godinu 

 

Ad 8.) 

Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu 849/37 površine 17.209 m2 k.o. 

Virovitica 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena 

 

O d l u k a 

o osnivanju prava građenja na zemljištu 849/37 površine 17.209 m2 k.o. Virovitica 

 

Ad 9.) 

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Antunovac 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena 

 

O d l u k a 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Antunovac 
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Ad 10.) 

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Bilogora 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena 

 

O d l u k a 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Bilogora 

 

Ad 11.) 

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jug 2 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena 

 

O d l u k a 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jug 2 

 

Ad 12.) 

Donošenje Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Virovitice 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena 

 

O d l u k a 

o izdavanju službenog glasila Grada Virovitice 

 

Ad 13.) 

Donošenje Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 

Grada Virovitice 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena 

O d l u k a 

o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice 

 

Ad 14.) 

Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno utvrđen 

 

P r i j e d l o g 

za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici 
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Ad 15.) 

Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 

Virovitici 

 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno utvrđen 

 

P r i j e d l o g 

za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici 
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