ZAPISNIK
sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 15. prosinca 2015. godine s
početkom u 16,30 sati.
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 16 vijećnika i to:
Lahorka Weiss, Dalibor Per, Miljenko Sabo, Mario Lukačević, Milan Krmpotić, Zdravko
Rengel, Vesna Daloš, Gordana Domjanić, Domagoj Hercigonja, Vladimir Župan, Damir Barić,
Vlado Hanžek, Marinko Kukić, Tomislav Bokunić, Nada Bartolić i Siniša Prpić.
Odsutni: Mihael Batur koji je nazočio sjednici od utvrđivanju dopuna dnevnog reda, Ivan
Ćavarušić koji je sjednici nazočio od točke 2. dnevnog reda, te: Margareta Ptiček, Dražen
Moslavac i Ivan Špehar koji su izostanak opravdali.
Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan
Sić, direktor Flore VTC d.o.o. Željko Iharoš, direktor Plina VTC d.o.o. Zvonko Kožnjak,
direktor Virkoma d.o.o. Virovitica Damir Marenić, ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana
Harmund, direktorica Turističkog ureda Katarina Đurđević, Ivan Nožina i Sonja Glibo iz tvrtke
„In Consalting“ izrađivača Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu,
pročelnici: Marijo Klement, Đurđa Aragović, Matija Mustač, Vesna Grbac, Vesna Tot, Boris
Horvat, Alen Bjelica, te Sanja Kirin, Renata Vida i predstavnici tiska.
Predsjednica Lahorka Weiss predlaže dopunu prijedloga dnevnog reda točkama: 36.e.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Gradske
knjižnice i čitaonice Virovitica, 38. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi, 39. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.. i daje na glasovanje prijedloge za
dopunu dnevnog reda:
- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 36.e. Donošenje Odluke o davanju prethodne
suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica: 12 vijećnika
je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su glasovala „protiv“ te se ovom točkom dopunjuje prijedlog
dnevnog reda,
- utvrđuje se da je sjednici nazočno 17 vijećnika, te se daje prijedlog za dopunu dnevnog reda
točkom 38. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na glasovanje:
12 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika je glasovalo „protiv“ te se ovom točkom dopunjuje
prijedlog dnevnog reda,
- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 39. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog
kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
12 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika je glasovalo „protiv“ te se ovom točkom dopunjuje
prijedlog dnevnog reda.
Predsjednica Lahorka Weiss zatim predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne
zaštite Grada Virovitice
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4. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća za grad Viroviticu
5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2015. godini
6. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa
financijskim učincima za razdoblje 2016. – 2018.
7. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje
2016.-2019.
8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija
za 2016. i 2017. godinu
9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
10. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u
2015. godini
11. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2015. godinu
12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2015. godinu
13. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
14. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
15. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake za 2015. godinu
16. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.
godinu
17. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
18. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.
godini
19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016.
godini
20. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2016.
godinu
21. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
2016. godinu
22. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
23. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2016. godinu
24. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake za 2016. godinu
25. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Virovitice za
razdoblje od 2015.-2025. godine
26. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2016. godinu
27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i
članovima radnih tijela
28. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje
imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2016. godini
29. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih
građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova
30. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina izgrađenih na čk.br. 177/1 k.o. Antunovac
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31. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
32. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju JKP Flora VTC sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu
33. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica
34. Donošenje Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva
Poslovni centar Virovitica d.o.o.
35. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Jug 1
36. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe statuta:
a) Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
b) Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
c) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
d) Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
e) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica,
37. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2014. godinu
38. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
39. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o..
40. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednica Lahorka Weiss predloženi dnevni red daje na glasovanje: 12 vijećnika glasovalo
je „za“ a 5 vijećnika glasovalo je „protiv“ te je dnevni red usvojen kako je predložen.
Ad 1.)
Aktualni sat
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da će sukladno Poslovniku Gradskog vijeća, prvi
postavljati pitanja Miljenko Sabo ispred Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSP-a AS,
zatim Damir Barić predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a, te vijećnici prema
redoslijedu prijava: Siniša Prpić, Milan Krmpotić, te Gordana Domjanić.
Miljenko Sabo je zatražio gradonačelnika Ivicu Kirina ili pročelnika Matiju Mustača da
izvijeste Gradsko vijeće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama u
jedinicama lokalne i područne samouprave na području Virovitičko-podravske županije,
odnosno Grada Virovitice. U vezi s time, postavlja pitanja: što je sa potraživanjima bivših
radnika „Virovitičanke“, s obzirom na informaciju da se ta nekretnina prodaje, te kakva je
struktura vlasništva bivše „Virovitičanke“? U vezi s time, postavlja i pitanje predstečaja
„Domusa“ i zaštiti interesa Grada Virovitice u toj situaciji. Zatim postavlja pitanje vezano za
božićnu rasvjetu, koliki su troškovi rasvjete i je li postavljanje dekoracije ometa normalno
odvijanje prometa? Slijedeće pitanje postavlja vezano za obnovu državne ceste Vinkovačke i
Vukovarske koja je navodno bila u planu Hrvatskih cesta za obnovu. Nije obnovljena, a jedna
je od najprometnijih u gradu. Kada će doći na red za obnovu u Hrvatskim cestama? Zatim
postavlja pitanje kakav je plan sanacija nogostupa i cesta za slijedeću godinu? Na kraju,
postavlja pitanje Mariju Klementu koji je razlog doregistracije tvrtke Poslovni park Virovitica
i da li će Poslovni park preuzeti poslove opskrbe plina i toplinskom energijom za grad
Viroviticu?
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Na pitanja vezano za „Virovitičanku“ odgovore je dao Matija Mustač ističući da su sva
potraživanja radnika „Virovitičanke“ završila samim stečajem 2003.g. kada je i sama
„Virovitičanka“ brisana iz Trgovačkog suda. Halu je 2004.g. kupio Immo koncern te je dobio
poticaj od Fonda za razvoj i zapošljavanje. S obzirom da nisu ispunili sve odredbe iz ugovora
Fond za razvoj i zapošljavanje se ponovno uknjižio kao vlasnik, odnosno sada je pravni
slijednik Republika Hrvatska. Uz pomoć gradonačelnika i župana nadamo se da će do travnja
započeti proizvodnja jer je tvrtka Kontorte dobila zakup od Državnog ureda za upravljanje
državnom imovinom. Upravnu zgradu je također kupio Immo koncern, a s obzirom da nisu
vračali zajam od tvrtke Euro jamstvenik d.o.o. od koje su dobili sredstva za strojeve i opremu,
Euro jamstvenik d.o.o. iz Zagreba je postao vlasnik. Međutim, razdvajanjem društva je nastao
Fidex projekt d.o.o. od kojeg su Grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija kupili zgradu
sa zemljištem za potrebe Viroexpa. Virovitičko-podravska županija je svoj dio dala u vlasništvo
Gradu Virovitici, tako da su vlasnici bivše „Virovitičanke“ Grad Virovitica i Republika
Hrvatska. Vezano za pred stečaj Domusa, odgovara da Grad Virovitica ima potraživanja prema
„Domusu“ u iznosu od 851.000. Sukladno Zakonu, prijavljena je tražbina vjerovnika i oko 30%
sredstava bi trebalo biti isplaćeno Gradu Virovitici. Podsjeća da je „Domus“ do sada za
investiciju u Poduzetničkoj zoni III za investiciju Gradu Virovitici platio oko 765.000 kn. Još
ima nekih potraživanja prema njima i njegovih obveza prema Gradu Virovitici koje nisu
završile ni ovom predstečajnom nagodbom.
Vezano za reviziju upravljanja nekretninama, odgovor je dao gradonačelnik Ivica Kirin ističući
da je Grad Virovitica na kraju 2014. g. raspolagao sa 74 poslovna prostora površine 12.616 m2,
107 stanova površine 4.786m2 i 493.093 m2 građevinskog zemljišta. Grad Virovitica je za
svaku jedinicu imovine utvrdio namjenu i uporabu. Od 2012. do 2014. g. najznačajnija je kupnja
poslovnog prostora Palače Pejačević I i III kat što je revizija posebno obradila i utvrdila da je
nabava tog poslovnog prostora izvršena u skladu sa zakonom i internim aktima. Državni ured
za reviziju obavio je reviziju upravljanja svim nekretninama na području grada Virovitice, te je
revizijom utvrđeno da je Grad Virovitica ustrojio potrebne evidencije nekretnina i druge
imovine, te da je ocijenjeno da je raspolaganje i upravljanje nekretninama učinkovito. Ističe da
je Grad Virovitica nabavio program GIS nekretnine i Komis kako bi se u bazu podataka stavila
svaka nekretnina i kako bi lakše stavili što više nekretnina u funkciju i tako punili proračun. Na
ovaj način će svaki građanin moći vidjeti u kakvoj je funkciji pojedina nekretnina ili poslovni
prostor, tko ga koristi, zašto i pod kojim uvjetima. Želimo sve nekretnine staviti u funkciji
pogotovo one koje su od gospodarskog interesa kako bi se otvorila radna mjesta, pa tako i
prostor „Virovitičanke“.
Na pitanja vezano za dekorativnu rasvjetu, odgovore ja dao Marijo Klement napominjući da je
korištena LED tehnologija koja je trenutno najmodernija, ekološki najprihvatljivija rasvjeta i
najekonomičnija rasvjeta. Za potrebe ukrašavanja grada Virovitice nabavljeno je ukupno 3.500
m LED traka koje ukupno na dan troše 31 kwh struje što je velika ušteda u odnosu na prethodnu
rasvjetu. Za rasvjetu su Grad Virovitica i Turistička zajednica izdvojili oko 110.000 kn što je
znatno manje od ostalih gradova. Postavljene LED trake imaju sve potrebne certifikate kvalitete
i zaštite okoliša te su dizajnirane za blagdansko ukrašavanje. Posebna pažnja vođena je kod
zaštite debla prilikom postavljanja rasvjete gdje su korišteni netoksični materijali i nije se
narušavalo živo stablo i za što imamo dokaze kvalitete. Za nagodinu su naručeni i dimeri kako
bi se moglo upravljati intezitetom rasvjete. Na pitanje u vezi Vinkovačke i Vukovarske ceste,
odgovora da se Grad Virovitica ovim aktivnostima bavi od 2006.g. Veliki napori su uloženi da
se teretni promet iz centra grada izmjesti na tu dionicu, cesta je prekategorizirana čime je prešla
u nadležnost Hrvatskih cesta a prije samog prenošenja cesta Grad je napravio projektnu
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dokumentaciju kako bi se cesta modernizirala na najkvalitetniji mogući način, odnosno
hladnom reciklažom. Natječaj za sanaciju je raspisan 03. 11. a otvaranje ponuda je bilo 24.11.
Na natječaj se javila samo jedna tvrtka i to Strabag. Vrijednost ponude s PDV-om
14.962.877,30 kn. Naglašava da se ne radi samo o cesti, već i o nogostupu, biciklističkim
stazama, javnoj rasvjeti i odvodnji i to od kružnog toka u ulici S. Radića sve do izlaza na
državnu cestu D2. Na pitanje u vezi nogostupa koji su u planu, napominje da su oni navedeni u
predloženom programu za Gradsko vijeće te su sredstva za to osigurana u proračunu za 2016.g.
Očekuju se velike aktivnosti oko uređenja samih cesta i nogostupa u iznosu oko 7,5 mil. kuna
i to: na području naselja Virovitica predviđena je obnova oko 7 km nogostupa u predviđenoj
vrijednosti od oko 3.481.000 i to u ulicama A. Šenoe, V. Lisinskog, Đ. Basaričeka, Rusanova,
M. Gupca, I.G. Kovačića, kralja Petra Krešimira, Bečkoj, T. Maretića, dr. A. Štampara,
Berislavićeva, N. Tesle, I. Gundulića i Zlatnog polja. Presvlake cesta su predviđene u dužini od
2.800 m, za što će biti potrebno oko 4.700.000 kn i to za ceste u ulicama: M. Lovraka, A. Šenoe,
E. Kumičića, D. Cesarića, te Trg kralja P. Svačića. U prigradskom naselju Podgorje planirana
je rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje u Bilogorskoj i ulici Sv. Petra i Pavla u dužini oko
1,5 km za što je potrebno oko 450.000 kn. U Svetom Đurađu tu su odvojci Svetog Antuna i
Hrvatskih žrtava i tu je predviđen iznos od oko 450.000 kn. U Rezovačkim Krčevinama to je
ulica Slavka Biondića I odvojak u dužini od 400 m i probijanje puta prema Jasenašu u iznosu
od oko 420.000 kn. U Rezovcu se planira obnoviti 2.450 m cesta i to cesta u Rezovačkim
vinogradima V odvojak, Stari Rezovac u inosu 500.000 kn. U Golom Brdu je predviđena cesta
u Zadnjem jarku u dužini od oko 600 m gdje je potrebno oko 180.000 kn. U Milanovcu je
predviđen nogostup od samoposluge do crkve vrijednosti 240.000 kn, napravljen je projekt za
obnovu ceste Sv. Križa i izradu nogostupa, nova oborinska odvodnja i spoj sa Rezovcem.
Napominje da se ovdje vidi efekt komunalne naknade jer je Zakon sada dao mogućnost da se
komunalna naknada koristi ne samo za održavanje nego i za izgradnje komunalne
infrastrukture.
Siniša Prpić se javlja radi povrede članka 96. Poslovnika gdje je odgovor trajao duže od 5
minuta, te apelira da se onda i oporbi omogući duže od 5 minuta.
Na pitanje vezano za doregistraciju Poslovnog parka, Marijo Klement pojašnjava da je
predložena registracija za djelatnosti proizvodnje toplinske energije, distribuciju plina i opskrbu
plinom. Naravno da se tvrtka ne misli baviti distribucijom i opskrbom plina, ali da bi se baviti
proizvodnjom toplinskom energijom, moramo ispoštovati neke zakonom predviđene uvjete.
Zajedno sa Virovitičko-podravskom županijom obavili smo razgovore u Fondu za zaštitu
okoliša i ovaj tjedan dostavit će se kompletna dokumentacija za rekonstrukciju kotlovnica kako
bi bile energetski učinkovite te kako bi se smanjili troškovi građanima. Ide se na automatsko
upravljanje kotlovnicama sa periodičnim pregledima.
Miljenko Sabo u ime kluba i svoje osobno ime čestita svima Božić i Novu godinu.
Damir Barić također čestita svim Božić i Novu godinu. Zatim postavlja pitanje vezano za
rebalans za 2015.g. gdje je vidljivo da je imovina grada navedena u prihodu od preko 19 mil.
kuna a tako će biti knjižena na rashodovnoj strani kao poticaj poduzetnicima, a tiče se imovine
u poslovnim zonama. Ako izostavimo nabavku vozila za agenciju VTA od 70.000, naglasak je
na potrebom pojašnjenju po ovom pitanju o očekivanim učincima ovih poticaja poduzetnicima
na ukupno gospodarstvo Grada Virovitice, ili projekcije proračuna govore same za sebe a
smanjenje je razvidno za 10 mil. svake godine? Drugo pitanje postavlja g. Mustaču,
napominjući da je Proračun Grada za 2016. predložen u ovoj formi neprihvatljiv za vijećnike
oporbene koalicije i stoga ne možemo dignuti ruku za njega. Razumljivo je da nakon godina
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koje su iza nas a u kojima smo grad uglavnom zaduživali, nema prostora za sredstva koja bi
poticala razvoj a napose osiguravala socijala za bar dio građana socijalno najugroženijih.
Postavlja pitanje vezano na ustroj, kadroviranje i konačne rezultate Razvojne agencije VTA,
odnosno zašto se ne traži potpuna promjena funkcioniranja agencije koja može najbrže
doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva, a poglavito nužnom povećanju financijskih
sredstava kojima je agencija raspolagala. Postavlja pitanje za gđu. Aragović: očito je da se
agenciji onemogućuju uvjeti za funkcioniranje, jer kako drugačije objasniti ponovno odbijanje
projekta za Dječji vrtić? Zatim pitanje postavlja g. Kožnjaku, a vezano za smanjenje temeljnog
kapitala za skoro 60%, što se iza svega valja: stečaj, predstečaj, prodaja privatnom kapitalu ili
samo smjena na čelu firme? Da li je zaduženje firme od preko 11 mil. kuna jamstvo Grada na
taj kredit bilo dio plana da ga otplate građani? Pitanje postavlja g. Iharošu: da li i u kojem iznosu
planiraju u firmi Flora na dodatna sredstva iz Proračuna za 2016. g., te za koju vrstu usluga?
Da li možemo dobiti pojašnjenje planirane doregistracije firme za nove djelatnosti i da li znate
da dijelom kršite odredbe Zakona za zaštitu potrošača omogućavanjem popusta na grobne
usluge Gradskog groblja a na štetu građana i privatnih obrtnika iz iste branše u Gradu
Virovitici?
Gradonačelnik Ivica Kirin odgovara da je Agencija VTA kupila Škodu Octaviu, 3 godine
starosti za 70.000 kn i to iz vlastitih sredstava.
Matija Mustač na pitanje vezano za financiranje Agencije iz proračun, odgovara da Agencija
ima dovoljno svojih vlastitih sredstava jer od projekata dobiju oko 5% sredstava za svoj rad. Za
poslovanje i sva druga pitanja, smatra da odgovore treba dati ravnateljica Agencije.
Đurđa Aragović je dala odgovor na pitanje vezano za Dječji vrtić, ističući da se radi o odličnom
projektu koji se prijavljivao četiri godine na Ministarstvo regionalnog razvoja i niti jednom nije
prošao. Pisali smo i prigovore, ali ni to nije pomoglo i nikad niti jednu kunu nije došlo iz tog
Ministarstva. Sada je taj isti projekt prijavljen na Ministarstvo graditeljstva na energetsku
učinkovitost, prošli smo prvi krug što znači da projekt ima sve što treba i očekujemo da ćemo
proći. Problem je transparentnost, jer nema saznanja zašto je netko dobio ili ne.
Odgovor na pitanje vezano za smanjenje temeljnog kapitala tvrtke Plin VTC d.o.o. dao je
direktor Plina VTC d.o.o. Zvonko Kožnjak koji napominje da je cijena plina od 2010.g. porasla
skoro 200%. Uz to trend je smanjena prodaje plina i veliki dio kućanstva i gospodarstva
odlučuje se na druge oblike grijanja. Predložen je plan restrukturiranja društva jer ne možemo
više poslovati kako smo do sada poslovali. Da bi se provelo restrukturiranje, prvi korak je
smanjenje temeljnog kapitala na način da se pokriju dosadašnji gubici. Za toplinsku energiju
zajedno sa Županijom i Poslovnim parkom našli smo rješenje gdje će se građani imati
kvalitetniji način grijanja.
Odgovor na pitanje u vezi tvrtke Flora VTC dao je Željko Iharoš direktor Flore VTC d.o.o.
Virovitica napominjući da je prihod koji dolazi od Grada Virovitice striktno definiran i odnosi
se na održavanje javnih i zelenih površina od čega svake godine imamo cca 2,5 mil. kuna. Grad
Virovitica ostavi i oko 500.000 kn rezervnih aktivnosti ako se dogode aktivnosti koje nisu
mogle biti planirane, što je sve zajedno oko 3 mil. kuna. Na pitanje u vezi novih djelatnosti,
odgovara da se zahvaljujući i prijašnjim proširenjima djelatnosti i zauzimanju pozicija na
tržištu, tvrtka Flora se našla u poziciji da je sa 90 djelatnika i 11 mil. kuna 2005. g. došla na 140
djelatnika i 53,5 mil. kuna u 2015. g. Ovo proširenje se odnosi na nastavak djelatnosti koju smo
preuzeli prije godinu dana, to je ugostiteljstvo jer želimo djelatnost ugostiteljstva unaprijediti
sa turističkim sadržajima, kao što je adrenalinski park, paintball centar i sl. U vezi napomene
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da se prekršio zakon vezano za popust na pogrebne usluge, napominje da ne zna da se bilo što
prekršilo. Ako se dokaže da je tvrtka Flora u suprotnosti sa zakonom u bilo kojem segmentu
poslovanja, to ćemo promijeniti i uskladiti sa zakonom.
Damir Barić pojašnjava vezano za Agenciju VTA, da gospodarstvo Virovitice u ovom trenutku
nema većeg oslonca od EU fondova. 2020 g. će proći, te smatra da Agencija VTA nema
dovoljnu podršku niti od gradonačelnika niti odjela za gospodarstvo niti od Proračuna grad za
2016.g. Sve što je Agencija do sada napravila nije dovoljno. Naglasak stavlja na funkcionalnost
i reorganizaciju. Što se tiče netransparentnosti EU fondova, smatra da oni tu ne fali
transparentnost, te smatra da ne treba tražiti krivce za problem vrtića, nego ga treba riješiti. Nije
dobiven pravi odgovor na pitanje što je sa kreditom koji je podigla firma Plin VTC, te smatra
da dizanje kredita nije bila ispravna stvar te da će teret otplate tog duga ipak pasti na građane
Virovitice kroz proračun. U vezi Flore, s rezervom prihvaća tumačenje proširenja djelatnosti,
te smatra da privatnici u Virovitici imaju prostora i za ugostiteljstvo i turizam.
Zvonko Kožnjak, direktor Plina VTC d.o.o. vezano za kredit, odgovora da je to kredit HBORa, dignut je na 15 godina, 5 godina je grace period i kreće u otplatu 2019.g. Tarifna stavka i
metodologija koja je stupila na snagu 2014.g. vrijedi do 2017. g. i nakon toga se svaka
investicija i kredit uvrštava u tarifnu stavku, i prema tome kredit nije upitan.
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da se odgovori mogu dostaviti i pisanom obliku, te još
jednom moli vijećnike da formuliraju kratka i jasna pitanja kako je to i propisano prema
Poslovniku.
Siniša Prpić što se tiče programa ruralnog razvoja, podsjeća da sada idu natječaji i da se može
dosta toga aplicirati. Što se tiče Domusa i naših tvrtki, moli da se vodi računa koliko je opstalo
firmi a koliko smo zemljišta dali po jednu kunu. Postavlja pitanje što je sa obećanjima vezano
za poplave u Zadnjem jarku, te za našega atletičara g. Bloudeka jer je rečeno da će se pripremiti
neka vrsta pomoći. Moli da se Antunu Ati Petrasu koji nije dobio tri plaće na Borcu u
nogometnom klubu osigura 3.000 kn. Vezano za Plin, postavlja pitanje gradonačelniku kao
predsjedniku Skupštine nije li mogao zadnje dvije godine voditi računa, kuda to ide, s obzirom
da Plin odlazi u gubitak?
Odgovor na pitanje vezano za poplave u ulici Zadnji jarak dao je Marijo Klement napominjući
da je osnovano povjerenstvo koje je utvrdilo da je nastala šteta, ali Grad Virovitica nema
zakonske mogućnosti isplaćivanja te štete, te napominje da je kanal koji je poplavio od
Hrvatskih voda i nije bio održavan.
Na pitanje vezano za stipendiju mladom atletičaru, odgovor je dao Alen Bjelica napominjući
da g. Bloudek od 01 11. prima stipendiju od Grada Virovitice u iznosu od 800,00. U vezi NK
Virovitice, ističe da je to udruga građana koja se financira po Zakonu o sportu putem sportske
zajednice Grada Virovitice sukladno kriterijima za vrednovanje i financiranje športskih udruga
Grada Virovitice koje je donijela Skupština Sportske zajednice, te je NK Virovitica za 2014. g.
dobila 107.000 kn.
Predsjednica Lahorka Weiss upozorava na istek Aktualnog sata te da se odgovori na postavljena
dostave u pisanom obliku.
Siniša Prpić čestita svima Božić i Novu Godinu, te u ime obitelji i trenera zahvaljuje na
razumijevanju za mladog atletičara. Što se tiče nogometnog kluba napominje da imaju 208
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nogometaša te da novca nije dovoljno. U vezi Plina, naglašava da ta priča nije dobro izašla, te
smatra da se trebalo naći novaca za naknadu štete u Zadnjem jarku.
Predsjednica Lahorka Weiss zaključuje aktualni sat, čestita svim građanima Božić i Novu
godinu, te određuje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke, nastavlja se sa sjednicom.
Ad 2.)
Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Primjedbi nije bilo, te predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 18 vijećnika
i te daje Zapisnik na usvajanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno usvojen
Zapisnik
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice.
Ad 3.)
Donošenje Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Virovitice
U raspravi je sudjelovao Marinko a odgovore je dala Sanja Kirin.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog na
glasovanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena
Odluka
o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice
Ad 4.)
Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad
Viroviticu
U raspravi je sudjelovao Marinko Kukić a odgovore je dala Sonja Glibo ispred tvrtke „In
consalting“.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje
prijedlog na glasovanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu
Ad 5.)
Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2015. godini
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2015. godini
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Ad 6.)
Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim
učincima za razdoblje 2016. – 2018.
U raspravi je sudjelovao Siniša Prpić, a odgovore je dala Sanja Kirin. Kako se nitko drugi nije
javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasovanje:
18 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za
razdoblje 2016. – 2018.
Ad 7.)
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zaključuje
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“, te su jednoglasno
donesene
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.
Ad 8.)
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za
2016. i 2017. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Za riječ se nije nitko javio, zatvara raspravu,
utvrđuje da je sjednici nazočno 17 vijećnika i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je
glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“ te su donesene
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i
projekcija za 2016. i 2017. godinu
Ad 9.)
Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
U raspravi je su sudjelovali Siniša Prpić i Damir Barić, a odgovore i objašnjenja je dao Marijo
Klement. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“, a 6 vijećnika je glasovalo
„protiv“ te su donesene
Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
Ad 10.)
Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015.
godini
U raspravi je sudjelovao Marinko Kukić, a odgovore na pitanja je dao Marijo Klement. Kako
se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje
prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“, a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“ te su
donesene
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Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
Ad 11.)
Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, nitko se nije javio za riječ. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te su donesene
Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2015. godinu
Ad 12.)
Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, nitko se nije javio za riječ. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“ a 1 vijećnik se suzdržao od
glasovanja, te su donesene
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
2015. godinu
Ad 13.)
Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, nitko se nije javio za riječ. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te su jednoglasno donesene
Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Ad 14.)
Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Za riječ se nije nitko javio te je rasprava
zatvorena. Predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo
„za“ te su donesene
Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2015. godinu
Ad 15.)
Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
za ribnjake za 2015. godinu
U raspravi je sudjelovao Marinko Kukić, a odgovore je dao Matija Mustač. Kako se nitko drugi
nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravi u daje prijedlog na
glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te su donesene
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Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015.
godinu
Ad 16.)
Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Obrazloženje je dala Vesna Grbac, a u raspravi su sudjelovali Damir Barić, Siniša Prpić,
Vladimir Župan, Marinko Kukić, Nada Bartolić, Matija Mustač, Đurđa Aragović i Tihana
Harmund. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo
„protiv“ te je donesen
Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Ad 17.)
Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesena
Odluka
o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
Ad 18.)
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesen
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Ad 19.)
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesen
Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
Ad 20.)
Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2016. godinu
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesen
Program utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2016. godinu
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Ad 21.)
Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016.
godinu
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesen
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
Ad 22.)
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesen
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Ad 23.)
Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru za 2016. godinu
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesen
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2016. godinu
Ad 24.)
Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za
2016. godinu
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesen
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake za 2016. godinu
Ad 25.)
Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Virovitice za razdoblje od
2015.-2025. godine
U raspravi su sudjelovali Damir Barić i Vladimir Župan, a obrazloženje je dala Tihana
Harmund. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesena
Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Virovitice za razdoblje od
2015.-2025. godine

13
Ad 26.)
Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2016. godinu
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je
donesen
Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2016. godinu
Ad 27.)
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima
radnih tijela
U raspravi su sudjelovali Damir Barić, Siniša Prpić i Marinko Kukić koji je zatražio odgovor u
pisanom obliku čega su se gradski djelatnici i korisnici gradskog proračuna odrekli za uštedu u
gradskom proračunu i u kojem iznosu. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica
Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo
„za“, 4 vijećnika je glasovalo „protiv“ a 1 vijećnik se suzdržao od glasovanja te je donesena
Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u
Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2016. godini
Ad 28.)
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju
člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2016. godini
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću
Grada Virovitice u 2016. godini
Ad 29.)
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina,
pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova
Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji,
naprava i deponija te održavanje skupova
Ad 30.)
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina izgrađenih na čk.br. 177/1 k.o. Antunovac
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika se suzdržalo od glasovanja, te je
donesena
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Odluka
o prodaji nekretnina izgrađenih na čk.br. 177/1 k.o. Antunovac
Ad 31.)
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“ a 1 vijećnik se suzdržao od glasovanja, te je
donesena
Odluka
o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Ad 32.)
Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju JKP Flora VTC sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je
donesena
Odluka
o Izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju JKP Flora VTC sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu
Ad 33.)
Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je
donesena
Odluka
o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
Ad 34.)
Donošenje Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva Poslovni
centar Virovitica d.o.o.
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je
donesena
Odluka
o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva Poslovni centar Virovitica
d.o.o.
Ad 35.)
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Jug 1
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Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jug 1
Ad 36.)
Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe statuta:
a) Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
Virovitica
b) Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica.
c) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Virovitica.
d) Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.
e) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica
Za raspravu se nije nitko javo, te predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog
na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Gradske knjižnice i čitaonice
Virovitica.
Ad 37.)
Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Virovitice za 2014. godinu
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U raspravi su sudjelovali Marinko Kukić i Siniša Prpić, a odgovore je dao Matija Mustač. Kako
se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje
prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“, 3 vijećnika su glasovala „protiv“ 3
vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Virovitice za 2014. godinu
Ad 38.)
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Nakon obrazloženja koje je dao Mario Klement, za riječ se nije nitko javio, te predsjednica
Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“
te je donesena
Odluka
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Ad 39.)
Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
U raspravi su sudjelovali Nada Bartolić, Zvonko Kožnjak i gradonačelnik Ivica Kirin. Kako se
nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog na glasovanje: 9
vijećnika je glasovalo „za“, 6 „protiv“ a 2 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je
donesena
Odluka
o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
Predsjednica Lahorka Weiss predlaže da se donese slijedeći Zaključak:
Obvezuje se Uprava trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica do 31. 03. 2016. godine
donese Plan pokrića gubitka u iznosu od 4.892.845 kn i dostavi ga Gradu Virovitici.
II
Uprava trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica obvezuje se do 31. 12. 2015. godine
donese Plan sanacije sa rokovima provedbe a u svrhu postizanja adekvatnosti kapitala
uklanjanja uzroka nelikvidnosti, smanjenje troškova poslovanja, ispunjavanje dospjelih obveza
i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata poslovanja i dostavi ga Gradu Virovitici.
III
Tvrtka PLIN VTC d.o.o. dužna je svaka tri mjeseca obavještavati Grad Viroviticu o poduzetim
i izvršenim mjerama.
Predloženi Zaključak daje na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ a 2 vijećnika su
glasovala “protiv“.
Ad 40.)
Vladimir Župan je zatražio da se na pješakom prijelazu kod ulaza u bolnicu u Gajevoj ulici
napravi adekvatna rasvjeta, svima čestita Božić i Novu godinu.
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Marinko Kukić predlaže predsjednici Gradskog vijeća, s obzirom na 40 točaka dnevnog reda,
da se ubuduće sjednica prepolovi na dva dana, a predsjednica Lahorka Weiss napominje da se
krajem godine uvijek donosi rebalans proračuna i proračun za slijedeću godinu koji uz sebe
vuče cijeli niz programa i drugih akata koji su vezani uz proračun. Ovaj prijedlog će se
razmotriti.
Siniša Prpić podržava prijedlog Marinka Kukića te pohvaljuje rad predsjednice Gradskog vijeća
u ovoj godini.
Na kraju sjednice, predsjednica Lahorka Weiss i gradonačelnik Ivica Kirin svima čestitaju
Božić i Novu godinu.
Kako drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednica Lahorka Weiss u 20,00 sati zaključuje
sjednicu.
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