REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
TAJNIŠTVO
KLASA: 021-02/16-01/01
UR.BROJ: 2189/01-07/3-16-5
Virovitica, 01. ožujka 2016.
ZAPISNIK
sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 24. veljače 2016. godine s
počekom u 16,30 sati.
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 16 vijećnika i to:
Lahorka Weiss, Ivan Ćavarušić, Dalibor Per, Miljenko Sabo, Mario Lukačević, Margareta
Ptiček, Milan Krmpotić, Vesna Daloš, Gordana Domjanić, Vladimir Župan, Damir Barić,
Marinko Kukić, Tomislav Bokunić, Nada Bartolić, Siniša Prpić i Ivan Špehar.
Odsutni: Vlado Hanžek, Domagoj Hercigonja, Dražen Moslavac, Zdravko Rengel koji su
izostanak opravdali, te Mihael Batur koji je nazočio sjednici od glasovanja za prijedlog
dnevnog reda.
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, Tihana Harmund
ravnateljica Razvojne agencije VTA, pročelnici Mirjana Terlecky, Đurđa Aragović, Marijo
Klement, Matija Mustač, Vesna Grbac, Boris Horvat, Vesna Tot, Alen Bjelica, Zlatko Barčan
načelnik Policijske postaje Virovitica, Draženko Majetić, direktor Feliks d.o.o, Borna
Đurđević, predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice, Tomislav Mikulić
komunalni redar, predsjednici Vijeća mjesnih odbora Podgorje, Sveti Đurađ, Čemernica,
Milanovac i Zbora narodne Garde, te predstavnici tiska i televizije.
Predsjednica Lahorka Weiss za sjednicu predlaže dopunu dnevnog reda točkama: 27.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC
d.o.o. za zaduživanje, 28. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za
zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o. i 29. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o
rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za 2015. g. a točka Pitanja i prijedlozi
će biti pod rednim brojem 30. Zatim daje prijedloge za dopunu dnevnog reda na glasovanje:
- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 27. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o
davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za zaduživanje: 16 vijećnika je
glasovalo „za“, te ona postaje sastavni dio prijedloga dnevnog reda;
- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 28. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o
davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o.: 16 vijećnika je glasovalo
„za“, te ona postaje sastavni dio prijedloga dnevnog reda;
- na prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 29. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o
rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za 2015. g.: 16 vijećnika je glasovalo
„za“ te ona postaje sastavni dio prijedloga dnevnog reda.
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Predsjednica Lahorka Weiss predlaže slijedeći
Dnevni

red:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanjprosinac 2015. godine
4. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o
stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u
2016. godini
5. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2015. godinu
6. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2015. godinu
7. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2015.
godinu
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente
10. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom
o komunalnom gospodarstvu
12. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na dijelu zemljišta čk.br. 311/3 sa 148
čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br.
1175/2 sa 75m2 upisano u zk.ul.br 487 k.o. Virovitica-centar), dijelu zemljišta čk.br.
726/3 sa 17 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica i dijelu zemljišta čk.br.
726/6 sa 143 čhv upisanog u zk.ul.br. 13249 k.o. Virovitica (po novom premjeru
zemljište čk.br. 1174 sa 616m2 upisano u zk.ul.br. 559 k.o. Virovitica- centar)
13. Donošenje Odluke o imenovanju upravitelja Zaklade Grada Virovitice
14. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
15. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Grada Virovitice u 2015. godini
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2015. godinu
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
2015. godinu
21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u
2015. godini
22. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u
2015. godini
23. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora
Grada Virovitice za 2015.
24. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne
nepogode u 2015. godini
25. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
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26. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2015. godini
27. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Plin VTC d.o.o. za zaduživanje
28. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog
društva Plin VTC d.o.o.
29. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u
Virovitici za 2015. g.
30. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sada sjednici nazočno 17 vijećnika, te
predloženi dnevni red daje na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je dnevni red
usvojen.
Ad 1.)
Aktualni sat
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da će prvi postavljati pitanja Predsjednica Lahorka
Weiss napominje da će sukladno Poslovniku Gradskog vijeća, prvi postavljati pitanja
Miljenko Sabo ispred Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a, HSLS-a, HSP-a AS i Umirovljenika,
zatim Damir Barić predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a, te vijećnici prema
redoslijedu prijava: Siniša Prpić, Margareta Ptiček, Ivan Ćavarušić te Marinko Kukić.
Miljenko Sabo postavlja prvo pitanje Zvonku Kožnjaku direktoru Plina VTC d.o.o.
Virovitica: prošle godine donesena je Odluka o smanjenju temeljnog kapitala tvrtke Plin VTC
sa Zaključkom da je tvrtka dužna izraditi Plan smanjenja troškova poslovanja da bi se
prekinuo proces stvaranja daljnjih gubitaka. Da li je ovakav plan donesen i koje su mjere
uštede? Zatim, postavlja drugo pitanje: što je sa projektom Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju u Virovitici, da li će se početi graditi? Treće pitanje postavlja u vezi projekta „5
do 12 za Dvorac“: obzirom da je prošlo skoro mjesec dana od predaje aplikacije, kakva je
procjena daljnjih postupaka i procedura, kada će se znati rezultati, kada bi se mogli potpisivati
ugovori i kada bi mogli početi radovi? Slijedeće pitanje postavlja u vezi elementarne
nepogode: s obzirom da je prošle godine bila proglašena elementarna nepogoda suša za
područje grada Virovitice, hoće li poljoprivrednicima biti isplaćena sredstva pomoći za
ublažavanje posljedica od elementarne nepogode? Što je sa projektom kina u Virovitici, dokle
se stiglo sa projektom preuređenjem tržnice i što je sa projektom mosta u Preradovićevoj
ulici?
Zvonko Kožnjak dao je odgovarajući na pitanje napominje da je sukladno Odluci Gradskog
vijeća od 15. prosinca 2015. i Odluci Skupštine Plin VTC, Uprava društva je provela
pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala sa 8.335.800 kn na 3.442.900 kn u svrhu
postizanja adekvatnosti kapital, odnosno pokrića gubitaka iz prethodnih godina. Tvrtka Plin
VTC je u 2013.g. imala u poslovanju gubitak od oko 3,5 mil. kuna, 2014.g. oko 1,7 mil. kuna,
a 2015.g. da nismo imali nekoliko koraka od kojih je prvi najvažniji darivanje kotlovnica
Virovitičko-podravskoj županiji, imali bi poslovanje skoro na nuli. U vezi Zaključka
napominje da je sa 01.01. 2016. g. donese Plan poslovanja odnosno pokrića gubitaka i u
okviru tog Plana, ukupno smo troškove poslovanja smanjili sa 6.400.000 kn na 4.600.000 kn
što je iziskivalo smanjenje materijalnih troškova u iznosu od 572.000 kn, smanjenje dijela
vanjskih troškova kao što su reprezentacija, promidžba i ostalo u iznosu od 135.000 kn, zatim
smanjenje plaća radnika od 10% u iznosu od 425.000 kn, smanjenje troškova poslovanja: to
su prava radnika iz Kolektivnog ugovora gdje su regres, božićnica, uskrsnica, dar djeci,
jubilarne naknade i otpremine u iznosu od 365.000 kn, smanjene su naknade Nadzornom
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odboru za 50% sa 200.000 kn na 100.000 kn, te ukidanjem stavke Donacije i sponzorstva
smanjili smo za 200.000 kn, što ukupno iznosi 1.800.000 kn. Na taj način, tvrtka Plin VTC bi
u 2016. godini trebala pozitivno poslovati. Sa 01.01. 2017.g. sva kućanstva će ići na tržište i
na taj način će manji distributeri i sve lokalne tvrtke biti u problemu ne budu li do tada
poduzeli sve mjere i prilagodili svoje poslovanje. U pripremi je za iduću sjednicu Skupštine i
Gradskog vijeća javni poziv gdje će se naći ili strateški partner ili mi sami kao tvrtka
osigurati sve ono što bi trebalo do 2017. g. U vezi toplinske energije, tvrtka Plin VTC je do
2012. g. kompletno i kotlovnice i svu imovinu prenijela na Virovitičko-podravsku županiju
jer županija ima mogućnost povlačenja 80% sredstava iz Fonda zaštite okoliša i očekujemo da
će tijekom ove godine kotlovnice ići van i da će se staviti novi kondenzacijski bojleri i na taj
način smanjiti za 50% troškovi grijanja. Rezultati poslovanja toplinske energije, odnosno
kotlovnica u 2015. g. su bili: prihodi 2.274.000 a rashodi 2.264.000 kn, što znači da bi imali
10.000 kn plusa u toplinskoj energiji za 2015.g., Ali, kotlovnice smo darovali i izfinancirali
projektnu dokumentaciju. Očekujemo da će se nakon modernizacije sustava grijanja, prenijeti
na tvrtku Poslovni park ili nekoga drugoga i na taj način će se omogućiti preko fondova
uređenje zgrada.
Na pitanje u vezi Centra za odgoj i obrazovanje, odgovor je dao Gradonačelnik Ivica Kirin
napominjući da se Centar i dvorana za OŠ Vladimir Nazor rješava već 13 godina. Da se nije
rješavao cjelokupni projekt nego samo dvorana, dvoranu bi već riješili. Treba donijeti odluku
da li zaustaviti projekt u koji je uloženo 7 mil. kuna i izdvojiti posebno sportsku dvoranu, ili
će se graditi sve zajedno. Na sastanku sa ministrima tražili smo da se kaže da li država želi taj
projekt ili ne, jer su u međuvremenu napravljeni Centri u Zadru, Varaždinu i započeti u
Osijeku i Čakovcu, a za Viroviticu nema novaca. Na sastanku su nazočila tri ministarstva:
Ministarstvo znanosti, Ministarstvo socijalne skrbi i mladih i Ministarstvo regionalnog
razvoja i tražili smo da se izjasne da li se ide u projekt, rečeno je da se ide. Slijedeće, mora se
napraviti revizija projekta, energetski pripremiti i već idući tjedan dolaze projektanti u
Viroviticu. Dogovoreno je i da se ide u izmjenu operativnog plana i onda će se vidjeti da li će
se financirati iz sredstava EU ili vlastitim sredstvima, te u roku šest mjeseci pripreme model
kako bi se dogovorili na koji način će se škola ove godine početi raditi. Još uvijek je na snazi
tripartitni Sporazum koji popisan između Ministarstva znanosti, Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi i Grada Virovitice koji nikada nije suspendiran. Više nećemo čekati, i ove
godine se mora znati na koji način će se škola izfinancirati. Ako se nikako drugačije ne riješi,
donijet ćemo odluku da se projekt razdvoji kako bi mogli riješiti dvoranu.
Odgovor na pitanje u vezi projekta Dvorca dala je Tihana Harmund, ravnateljica Razvojne
agencije VTA Virovitica napominjući da je 29. 01. predana aplikacija za Dvorac Pejačević i
Gradskog parka te se kao i kod ostalih projekata išlo na maksimum bodova. U nekim
dijelovima su se bodovi izgubili na što se nikako nije moglo utjecati kao što je razvijenost
gdje Virovitica spada u III. skupinu, a maksimum je išao za I. skupinu, maksimum bodova je
išao i ako se obnavljaju tri građevine, a mi obnavljamo jednu, te što nismo pod zaštitom
UNESCA. Projekt je kvalitetno pripremljen, izabrani su dobri partneri kao što je Drvni
klaster, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Provedba projekta
počinje dan nakon potpisivanja ugovora, formira se projektni tim, te kreće javna nabava.
Projekt je predan među prvima, daleko smo iznad bodovnog programa od 90 bodova, uklapa
se 100% u ciljeve natječaja, te očekujemo da ćemo proći.
Odgovor na pitanje u vezi suša dao je Matija Mustač napominjući da je tijekom srpnja i
kolovoza 2015. g. zbog suše nastale štete na poljoprivrednim površinama od oko 14 mil.
kuna. Grad Virovitica je zaprimio 187 prijava, a štete su bile od 10% do 80%. Na žalost,
Vlada nije donijela odluku o dodjeli sredstava za pomoć ublažavana posljedica uslijed
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elementarne nepogode. Uputili smo poziv Županijskom povjerenstvu za elementarne
nepogode da još jednom zajednički nastupimo prema Vladi, da ipak isplate bilo kakvu štetu
našim poljoprivrednicima kako bi umanjili i ublažili njihove loše prinose za 2015. godinu.
Tihana Harmund odgovorila je na pitanje u vezi projekta kina i tržnice, napominjući da bi se
idući tjedan trebao otvoriti prekogranični natječaj Mađarska-Hrvatska za koji se priprema
desetak projekata, među kojima su uređenje i opremanje kina u Virovitici u Domu HV.
Dokumentacija za kino je gotova, u partnerstvu ćemo biti sa gradom St. Lorenzom s kojima
su već održani sastanci. Dokumentacija za tržnicu je pri kraju, međutim sada na natječaju
prijavljujemo samo I. fazu koja ide bez dozvole i koja se tiče opremanja i uređenja, jer smo
financijski ograničeni sa sredstvima na toj mjeri u natječaju. Osim toga, prijavljivat će se i
„Virovitičke ribnjake“ i uređenje parka ispred crkve i malog parka, te pišemo po jedan projekt
za svaku našu ustanovu.
Na pitanje u vezi mosta u Preradovićevoj ulici, odgovor je dao Marijo Klement napominjući
da se u Programu gradnje nalaze dvije stavke koje se tiču te ulice, jedna je 50.000 kn za
izradu projektne dokumentacije za most jer se radi o zahvatu za koji je potrebna građevinska
dozvola. Grad je u pripremi tender dokumentacije, a Hrvatske vode Podružnica Osijek moraju
dati posebne uvjete za izgradnju mosta. Predviđena vrijednost izgradnje je 200.000 kn i ta
sredstva su osiguranja u Proračunu Grada Virovitice.
Damir Barić postavlja pitanje Mariju Klementu što će poduzeti u pravnom smislu prema
poduzeća Spectra media d.o.o. u svezi neovlaštenog odlaganja opasnog otpada na čestici
kojom raspolažu. Radi se o nekoliko stotina tona opasnog otpada u formi lomljenog stakla
pretpostavljenog porijekla kao otpad od iskorištenja EE otpada, monitora i tv prijemnika. Lom
stakla je odložen na velikoj površini, na južnoj strani čestice iza pogona Spectra medie, i
dijelom zasut zemljom pri građenju prilaznog puta što upućuje u namjeru trajnog odlaganja
ovog otpada na toj lokaciji. Drugo pitanje postavlja pitanje u vezi tradicionalnog sajma
Viroexpo, obzirom da ove godine niti jedno ministarstvo nije među pokroviteljima, osim
predsjednice Države, postavlja pitanje Matiji Mustaču, da li možete građanima približiti
financijske rashode grada u organizaciji sajma i da li možete izaći sa konkretnim financijskim
pozitivnim pokazateljima po gospodarstvo grada, a koji proizlaze iz ekonomske opravdanosti
ulaganja u ovakvu manifestaciju? Treće pitanje postavlja u vezi Plina VTC, napominjući da je
kreditno zaduženje tvrtke Plin VTC za 11,2 mil. kuna je bilo bespotrebno i neopravdano, a
ekonomski i financijski potpuno promašeno. Zadnji pokazatelji poslovanja tvrtke su potvrda o
budućoj velikoj nelikvidnosti i nikakvim šansama za povrat kredita. Stoga predlaže direktoru
g. Kožnjaku, a obzirom na jamstvo grada na ovaj kredit, da spasi proračun grada i građana
Virovitice te iskoristi svoj utjecaj na gradonačelnika i bivšeg župana, a sada ministra, te ovu
tvrtku pokuša staviti na nove sredstvima iz državnog proračuna. Marija Klementa moli da
informira o najznačajnijim projektima u gradu, a koje je podržala i započela u realizaciji bivša
Vlada. Radi se o projektima ukupne vrijednosti oko 300 mil. a riječ je o: izgradnji obilaznice
Grada Virovitice državnoj cesti D2 i kolektoru za preradu otpadnih voda grada.
Odgovor na pitanja vezano za stakleni otpad dao je Marijo Klement ističući da se ne radi o
nikakvom otpadu, nego o građevinskom materijalu. Tvrtka Spectra media ima sve potrebne
dozvole i akte za gospodarenje prvenstveno tržišnim otpadom, ali i drugim vrstama otpada, a
ovdje se radi o elektroničkom otpadu. Imaju potrebno rješenje koje posjeduje i Upravni odjel,
sva potrebna ispitivanja su napravljena, nema nikakvih štetnih djelovanja i zagađenja i te
papire svi mogu dobiti na uvid. Tvrtka zapošljava 91 osobu i bavi se reciklažom elektroničkog
otada na području cijele Hrvatske. Radi se prvenstveno o građevinskog materijalu koji ima

6
sve certifikate i ateste, može se koristiti za izradu tamponskog sloja na prometnicama,
parkiralištima i sl.
Matija Mustač odgovorio je na pitanje u vezi sajma Viroexpo, ističući da Grad Virovitica
sufinancira međunarodni sajam obrtništva i poljoprivrede sa 200.000 kn, te 7.000 kn zakup
prostora na sajmu. Ekonomske pokazatelje nema jer nije direktor sajma. Sajam služi za
upoznavanje, promociju proizvoda te sklapanje poslova. S područja Grada Virovitice ima 80
poduzetnika. Smatra da je dobro da se čuje za Grad Viroviticu da je poduzetan i da služi na
usluzi poduzetnicima, jer ipak sajam prate i međunarodni i naši novinari.
Direktor Plina VTC Zvonok Kožnjak dao je odgovor na pitanje vezano za kredit, napominjući
da tvrtka Plin dobila kredit 2014.g. uz jamstvo Grada Virovitice i općine koji su i vlasnici
tvrtke, za koji povrat počinje 2019. godine, a koji je bio vrlo povoljan. Od kredita je izrađeno
preko 100 km novih plinovoda i svaki dan imamo novih korisnika. Napominje da već ove
godine ima povećanje količina u odnosu na godinu, dvije prije, te očekuje da će se situacija
znatno popraviti a cijene plina će se, prema procjenama smanjiti i biti će ponovno prihvatljiv
građanima. Plan je tvrtku osposobiti za tržišno poslovanje i na taj način osigurati građanima
što povoljniju cijenu plina.
Marijo Kelement dao je informaciju vezano za izgradnju obilaznice, napominjući da sudjeluje
četvrtkom na koordinacijama vezanim za izgradnju obilaznice Grada Virovitice. Radovi teku
po terminskom planu, trasa je cijela probijena, navozi se kameni materijal i radi se pilotiranje
za temeljenje objekata koji idu na obilaznicu.
Odgovor na pitanje u vezi kolektora dao je Damir Marenić, direktor Virkoma d.o.o. Virovitica
napominjući da je projekt izgradnje kolektora započet za vrijeme prethodne Vlade kada je i
osiguran iznos za financiranje projektne dokumentacije. U proteklom razdoblju pripreme
projekta, bila je izvanredna suradnja sa Hrvatskim vodama, međutim kada se uključilo
Ministarstvo poljoprivrede, nismo naišli na takvu suradnju. Ugovor o sufinanciranju i dodjeli
bespovratnih sredstava potpisali smo tek krajem prosinca 2015. g., a bili smo spremni sa ovim
projektom već sredinom prošle godine kada smo najavljivali početak radova. Ugovori su
potpisani između direktora Hrvatskih voda, komunalnom poduzeća, partnera na projektu
grada i dvije općine, te ministarstva čiji potpis se čekao do krajnjih granica i koji je potpisan
na njegovom odlasku. Određene predradnje smo započeli, puno je administracije i u ožujku
možemo očekivati početak radova.
Damir Barić vezano za elektronički otpad, moli pročelnika da sve spominjane dozvole stavi
slijedećih dana na uvid obzirom da elektronički otpad kao definicija spada u opasni otpad. Da
li se lom stakla smatra građevinskim materijalom, moguće je ali miješanjem u beton, asfalt
itd. Vezano za sajam Viroexpo, ne zna zašto ovakva reakcija g. Musača jer se radi o
gospodarskom događaju, a on kao pročelnik za gospodarstvo je bio osoba kojoj treba uputiti
takvo pitanje. Pitanje je bilo vezano za troškove oko organizacije sajma i ako raspolaže
podacima o pokazateljima za gospodarstvo grada. Vezano za plin, smatra da treba podržati
ono što je rekao g. Kožnjak a vezano za energente i plin. Problem je kredit i jamstvo grada te
bojazan da ta obaveza ne padne na teret građana.
Siniša Prpić postavlja pitanje Zvonku Kožnjaku: kako komentira račune za toplinsku energiju
za siječanj, s obzirom da je u Zagrebu 70m2 stana oko 400,00 kn? S obzirom da je tvrtka
Promet građenje iz Požege angažirana na sanaciji postojećeg odlagališta, postavlja pitanje
Mariju Klementu zašto su zastali radovi na sanaciji? Da li će se kupovati zemljište za
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reciklažno dvorište koje je tamo predviđeno? Koliko Grad Virovitica na godišnjoj razini
izdvaja novca za pročistač?
Na pitanje vezano za toplinsku energiju, odgovor je dao Zvonko Kožnjak napominjući da ima
5 malih kotlovnica sa oko 400 stanova i 50 lokala, a morate imati 5 ljudi koji moraju
dežurati, sve ateste, certifikate, dozvole i plaćati kao da imate sto puta više. Nakon
rekonstrukcije uređenja kotlovnica i novog sustava, doći će se na nivo bar kao grad Zagreb.
Očekuje da će se to popraviti već iduće sezone. Što se riče računa za siječanj, napominje da je
samo jedna osoba imala račun od 2.500 kn, dok su svi ostali imali od 500 do 1.500 kn.
Razdjelnici su ti koji su omogućili da svatko plati onoliko koliko i potroši. Napominje da je
preko 6 mil. kuna sufinacirano u toplinski sustav u zadnje četiri godine, i sada kroz uređenje
kotlovnica će to biti još oko 3 mil. kuna.
Marijo Klement odgovorio je na pitanje u vezi recilažnih dvorišta, napominjući da Grad nije
otkupljivao nikakve parcele. Sukladno zakonskoj obvezi koja proizlazi iz Zakona o otpadu po
kojemu smo na području Grada dužni izgradit dva reciklažna dvorišta. Predviđene su dvije
lokacije, jedna kod u Zoni II a jedna na postojećem odlagalištu otpada. Obje parcele su u
vlasništvu Grada Virovitice, građevinske dozvole su izhodovane, dostavljene u Fond zaštite
okoliša koji je isplatio 100%-tni iznos sufinanciranja Gradu Virovitici. Otkupa građevinskih
parcela za te potrebe nije bilo. Što se tiče radova na odlagalištu otpada, napominje da su
radovi prošle godine stali. Ugovora koje Grad Virovitica imao sa tvrtkom Flora je okončan, a
na zahtjev za nastavak radova sa tvrtkom Flora, Fond je dao negativan odgovor. Temeljem
navedenog, raspisan je natječaj za odabir izvođača radova gdje je Promet građenje dobio
posao. Ugovor je sklopljen krajem godine, i iz tog razloga nisu nastavljani radovi. Danas je
održana koordinacija sa predstavnicima obje tvrtke i dogovoren je početak radova kroz dva
tjedna.
Damir Marenić dao je odgovor na pitanje vezano za financiranje pročistača od strane Grada
Virovitice, napominjući da Grad Virovitica ne plaća niti kunu Tvornici šećera za uslugu
pročišćavanja, jer je Sporazum sa Tvornicom šećera i Virkomom. Taj sporazum je na bazi
stvarnih troškova koji su nastali za pročišćavanje otpadnih voda prikupljenih na području
Grada Virovitice. Najveći su iz energenata, tamo su instalirani motori od 75-90 kWh i to je na
mjesečnoj razini oko 120.000 kn, te Virkom sudjeluje dijelom u remontu što je nekoliko
desetaka tisuća kuna, ovisno o potrebama. Sredstva za naknadu pročišćavanja, Virkom
prikuplja iz cijene vodne usluge koja se nalazi u kubiku vode. Ukupna godišnja naknada za
pročišćavanje otpadnih voda prema Tvornici šećera je na razini od oko 1,5 mil. kuna.
Siniša Prpić vezano za plin, ponovno napominje da su i do četiri puta veći nego u Zagrebu i
prevelika je razlika. Napravljen je Plan pokrića gubitaka, ali je kupljen i prostor 3.100.000
kuna. Smatra da će se sve platiti iz džepova građana što nije dobro. Što se tiče odlagališta, u
današnjem izvješću je naglašeno da su radovi na odlagalištu stali zbog vremenskih uvjeta, te
smatra da je izgubljeno 6 mjeseci a 2018 je ubrzo tu. Što se tiče plaćanja Šećerani, smatra da
je to puno novca i da se moglo nešto drugo poduzeti da se u takvoj situaciji ne nađemo i
sredstva koristiti u druge svrhe.
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje da se ne može utjecati na sudske odluke i zato se radio
novi pročistač. Pitanje je kako se desilo da je Trgovački sud prodao nešto što je bilo javno
dobro. Mi probleme moramo rješavati i ide novi pročistač i zahvaljuje svima koji su pomogli
u tome. Otvaranjem novih radnih mjesta u zonama najbolje možemo pomoći svojim
građanima.
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Po isteku vremena predviđenom za Aktualni sat, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
Aktualni sat, te određuje pauzu od 15 minuta.
Nakon pauze, nastavlja se sa sjednicom.

Ad 2.)
Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 15 vijećnika i daje Zapisnik sa
20. sjednice Gradskog vijeća na glasovanje:15 vijećnika je glasovalo „za“ te je usvojen
Zapisnik
sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Ad 3.)
Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac
2015. godine
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Siniša
Prpić, Marinko Kukić, Boris Horvat, Matija Mustač, predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da
je sjednici nazočno 17 vijećnika i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća na
glasovanje: 10 vijećnika je glasovalo „za“, 5 vijećnika je glasovalo „protiv“ a 2 vijećnika su
se suzdržala od glasovanja te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac
2015. godinu
Ad 4.)
Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i
otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2016. godini
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da su Informaciju do kojeg iznosa Gradonačelnik,
odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te
raspolaganju ostalom imovinom u 2016. godini vijećnici primili na znanje.
Ad 5.)
Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2015. godinu
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao Marinko Kukić, predsjednica Lahorka Weiss daje
prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice
za 2015. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2015. godinu
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Ad 6.)
Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2015. godinu
U raspravi su sudjelovali Siniša Prpić i gradonačelnik Ivica Kirin. Nakon rasprave,
predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu skloništa
za životinje Virovitica za 2015. g. na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu skloništa za životinje Virovitica za 2015. godinu
Ad 7.)
Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice za 2015. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2015. godinu
Ad 8.)
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Nakon obrazloženja koje je dao Marijo Klement, za raspravu se nije nitko javio, te
predsjednica Lahorka Weiss daje predloženu Odluku na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo
„za“, te je donesena
Odluka
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Ad 9.)
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente
Nakon otvorene rasprave u kojoj su sudjelovali Marinko Kukić, Siniša Prpić i Marijo
Klement, predsjednica Lahorka Weiss daje predloženu Odluku na glasovanje: 15 vijećnika su
glasovala „za“ a 2 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je donesena
Odluka
o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente
Ad 10.)
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
U otvorenoj raspravi za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Ad 11.)
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu
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U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. 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
Odluka
o izmjeni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu
Ad 12.)
Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na dijelu zemljišta čk.br. 311/3 sa 148 čhv
upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1175/2 sa
75m2 upisano u zk.ul.br 487 k.o. Virovitica-centar), dijelu zemljišta čk.br. 726/3 sa 17 čhv
upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica i dijelu zemljišta čk.br. 726/6 sa 143 čhv upisanog u
zk.ul.br. 13249 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1174 sa 616m2 upisano u
zk.ul.br. 559 k.o. Virovitica- centar)
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o prijenosu prava vlasništva na dijelu zemljišta čk.br. 311/3 sa 148 čhv upisanog u zk.ul.br.
11865 k.o. Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1175/2 sa 75m2 upisano u zk.ul.br
487 k.o. Virovitica-centar), dijelu zemljišta čk.br. 726/3 sa 17 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865
k.o. Virovitica i dijelu zemljišta čk.br. 726/6 sa 143 čhv upisanog u zk.ul.br. 13249 k.o.
Virovitica (po novom premjeru zemljište čk.br. 1174 sa 616m2 upisano u zk.ul.br. 559 k.o.
Virovitica- centar)
Ad 13.)
Donošenje Odluke o imenovanju upravitelja Zaklade Grada Virovitice
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena
Odluka
o imenovanju upravitelja Zaklade Grada Virovitice
Ad 14.)
Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara
raspravu, utvrđuje da je sjednici nazočno 16 vijećnika i daje prijedlog na glasovanje: 16
vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena
Izmjena Programa
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu
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Ad 15.)
Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena
Izmjena Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Ad 16.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 10 vijećnika je glasovalo
„za“, 6 vijećnika „protiv“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
Ad 17.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2015. godini
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedenog izvješća na glasovanje: 10 vijećnika je glasovalo
„za“, 6 vijećnika „protiv“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2015. godini
Ad 18.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedenog izvješća na glasovanje: 10 vijećnika je glasovalo
„za“, 6 vijećnika „protiv“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2015. godinu
Ad 19.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
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U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo
„za“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
Ad 20.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.
godinu
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo
„za“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu

Ad 21.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2015.
godini
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Damir Barić, Ivan Sić, Nada Bartolić i Marijo Klement.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje
prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvješća na glasovanje: 10 vijećnika je
glasovalo „za“ a 6 vijećnika se suzdržalo od glasovanja, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenju otpadom za grad Viroviticu u 2015.
godini
Ad 22.)
Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2015.
godini
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Ivan Špehar, Damir Barić, Boris Horvat, Nada Bartolić
i gradonačelnik Ivica Kirin. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka
Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvješća na
glasovanje: 10 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika se suzdržalo od glasovanja, te je
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2015.
godini
Ad 23.)
Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2015.
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U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedene Informacije na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo
„za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2015
Ad 24.)
Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u
2015. godini
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Marinko Kukić i Lahorka Weiss, predsjednica Lahorka
Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog Zaključka na glasovanje: 16 vijećnika glasovalo je
„za“, te je jednoglasno donesen slijedeći
Zaključak
I
Prihvaća se Informacija o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne
nepogode u 2015. godini.
II
Štete nastale u 2015. godini od elementarne nepogode – suše uzrokovale su velike
štete na poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) kao i trajnim
nasadima, koje su dovele do prekida poljoprivredne proizvodnje, te gubitka koji se odrazio i
na cjelokupan gospodarski život, a posljedice elementarne nepogode osjetit će se u
umanjenom prihodu od poljoprivrede i u slijedećim godinama.
S obzirom na visinu nastale štete na poljoprivrednim usjevima uslijed elementarne
nepogode - suše u 2015. godini u ukupnom iznosu od 13.978.348,24 kune na području Grada
Virovitice, Gradsko vijeće Grada Virovitice upućuje zahtjev Vladi Republike Hrvatske da
razmotri i donese Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje posljedica elementarne
nepogode – suše u 2015. godini na području Grada Virovitice.
Ad 25.)
Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedene Informacije na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo
„za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
Ad 26.)
Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2015. godini
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu
i daje Zaključak o prihvaćanju navedene Informacije na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo
„za“ te je jednoglasno donesen
Z aključak
o prihvaćanju Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2015. godini
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Ad 27.)
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC
d.o.o. za zaduživanje
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Nada Bartolić, Zvonko Kožnjak i gradonačelnik Ivica
Kirin. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 10 vijećnika je glasovao „za“, 6 vijećnika je glasovalo „protiv“,
te je donesena
Odluka
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za zaduživanje
Ad 28.)
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva
Plin VTC d.o.o.
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 10 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je
glasovalo „protiv“, te je donesena
Odluka
o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o.
Ad 29.)
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za
2015. g.
U otvorenoj raspravi, za riječ se nije nitko javio. Predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju navedenog Izvještaja na glasovanje: 10
vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“ te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za
2015. g.
Ad 30.)
Pitanja i prijedloga nije bilo, te predsjednica Lahorka Weiss u 19,50 sati zaključuje 21.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice.

Pročelnica – tajnica
Mirjana Terlecky, dipl.iur.

Izradila
Branka Grizelj

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.

