REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
TAJNIŠTVO
KLASA: 021-02/16-01/02
UR.BROJ: 2189/01-07/3-16-4
Virovitica, 25. travnja 2016.
ZAPISNIK
sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 14. travnja 2014. g. s
početkom u 16,30 sati.
Predsjednica Lahorka utvrđuje da je sjednici nazočno 18 vijećnika i to:
Lahorka Weiss, Ivan Ćavarušić, Zdravko Rengel, Gordana Domjanić, Dalibor Per, Miljenko
Sabo, Mario Lukačević, Milan Krpotić, Vesna Daloš, Damir Barić, Nada Bartolić, Dražen
Moslavac, Vlado Hanžek, Marinko Kukić, Mihael Batur, Tomislav Bokunić, Siniša Prpić i
Ivan Špehar.
Odsutni: Margareta Ptiček, Domagoj Hercigonja i Vladimir Župan koji su opravdali
izostanak.
Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan
Sić, pročelnici: Mirjana Terlecky, Marijo Klement, Đurđa Aragović, Vesna Grbac, Boris
Horvat, Vesna Tot, Alen Bjelica, te Sanja Kirin, Željko Iharoš idrektor direktor Flore VTC
d.o.o. Virovitica, Zvonko Kožnjak direktor Plina VTC d.o.o. Virovitica, Tihana Harmund
ravnateljica Razvojne agencije Virovitica, Ivan Baborski predstojnik Područnog ureda
Virovitica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Marija Bajan Prokl ravnateljica Centra za
socijalnu skrb, Josip Strmečki ravnatelj OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Sanjica Samac
ravnateljica OŠ Vladimir Nazor, Damir Mihaljević ravnatelj Glazbene škole Virovitica,
Zvjezdana Glumac, zamjenica ravnateljice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica, Anka Tomac ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica, Miran Hajoš
ravnatelj Kazališta Virovitica, Višnja Romaj ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice
Virovitica, Mihaela Kulej ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Katarina Đurđević
direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Virovitice, Ivan Duvnjak
predsjednik Športske zajednice Grada Virovitice, Sanja Nađaković voditeljica Lokalne
akcijske grupe „Virovitički prsten“ te predstavnici tiska i televizije.
Predsjednica Lahorka Weiss predlaže dopunu prijedloga dnevnog reda točkom: 30. Donošenje
Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 686/1 sa 290 m2
upisanim u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica, a točka Pitanja i prijedlozi bi bila pod rednim
brojem 31. Predsjednica daje prijedlog za dopunu dnevnog reda navedenom točkom na
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glasovanje: 18 vijećnika je glasovalo „za“ te ona postaje sastavni dio prijedloga dnevnog reda.
Zatim predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada
Virovitice u 2015. godini
4. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2015.
godinu
6. Razmatanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
Virovitica za 2015. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za
2015. godinu
8. Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu
9. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2015. godinu
10. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2015.
godinu
11. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2015. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2015. godinu
13. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2015. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice za 2015. godinu
15. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2015.
godinu
16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda
Turističke zajednice grada Virovitice za 2015. godinu
17. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
18. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za
2015. godinu
19. Donošenje Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Virovitice – III.
izmjene i dopune
20. Donošenje Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Jug 1 – izmjene i dopune
21. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Virovitice
22. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta
Virovitice
23. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jezera (za područje sportskorekreacijsko-turističke zone Jezera)
24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športskorekreacijske zone
25. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni
obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. Glazbene škole Virovitica
26. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije
27. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća „Zaklade Grada Virovitice“
28. Razmatranje Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2016. godinu
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29. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičkopodravske županije
30. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br.
686/1 sa 290 m2 upisanim u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
31. Pitanja i prijedlozi.

Ad 1.)
Aktualni sat
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da će prvi postavljati pitanja predsjednici Klubova
vijećnika i to prvo predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i umirovljenika Miljenko
Sabo, zatim predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a Damir Barić, zatim
predsjednik Kluba vijećnika HSS-a i HSP AS Zdravko Rengel, te vijećnici prema redoslijedu
prijava: Siniša Prpić te Marinko Kukić.
Miljenko Sabo postavlja pitanje g. Kožnjaku vezano za račune za plin na koje se građani žale,
koji su isti kao prošli mjesec, što se desilo? Drugo pitanje postavlja vezano za kotlovnice, u
kojoj fazi je taj projekat i kada bi trebali početi radovi? Treće pitanje postavlja gradonačelniku
ili g. Klementu: što je sa cestom u Vinkovačkoj i Vukovarskoj ulici, te pružnim prijelazom i
raskrižjem kod Tvina? Zatim postavlja pitanje u vezi postavljanja antenskog stupa na zgradu
na Trg bana J. Jelačića, za što su stanari izrazili svoje negodovanje i kod gradonačelnika
zatražili zaštitu. Kako je danas stanje i da li je stup u funkciji? Zakonom o socijalnoj skrbi
propisan je da svi primatelji zajamčene minimalne naknade moraju odraditi određeni dio rada
za opće dobro u svojoj zajednici. Što je Grad Virovitica napravio po tom pitanju, hoće li se
organizirati taj rad i što Grad mora osigurati takvim zaposlenicima? Zatim postavlja pitanje
vezano za izgradnju studentskog doma, kada će početi radovi na domu i što je sa pokretanjem
stručnog studija računarstva u Virovitici?
Zvonko Kožnjak, direktor Plina VTC d.o.o. Virovitica dao je odgovor na pitanje vezano za
račune za plin, napominjući da se u ime tvrtke Plin VTC ispričava kupcima plina koji su na
svojim računima imali krivo iskazanu razliku u obračunu. Do greške je došlo u programu, s
obzirom da se s 01. 04. prelazi na ljetne koeficijente. Nitko neće biti oštećen, s obzirom da su
očitanja napravljena točno i tko god je došao, napravljena je ispravka. Svi oni koji ne dođu,
napravit će se svima ispravka za idući mjesec. Napominje da se nikome ne može očitati
zadnjeg ili prvog u mjesecu, već to traje tjedan dana. Poziva sve koji misle da su zakinuti da
dođu da se to ispravi. To nema veze sa novom cijenom plina, a obračun će biti tek u svibnju
kada se bude radio obračun za travanj. Nova cijena će biti 19,18% manja. Vezano za
kotlovnice, pojašnjava da su one prepisane na županiju, a Agencija Vidra vodi projekt, a
detaljnije informacije će dati g. Klement. Do iduće sezone će sigurno biti drugačiji način
upravljanja kotlovnicama.
Marijo Klement vezano za kotlovnice, dodatno pojašnjava da su kotlovnice prenesene na
Virovitičko-podravsku županiju jer su Grad Virovitica i Županija osmislili projekt
„Poboljšanja energetske bilance Grada Virovitice“. Da su kotlovnice ostale na Plinu i
stanarima, problem bi morao rješavati upravitelj zgrade, odnosno sami stanari. Mi smo
objedinili projekt a i Virovitičko-podravska županija može dobiti 80% sredstava, a da se
prijavio Grad maksimalni iznos je 40% sredstava. Mi ćemo sufinancirati energetsku obnovu
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stambenih zgrada u iznosu od 10% Grad i 10% županija. Fondu za zaštitu okoliša poslano je
pismo namjere, gdje smo prošli prve provjere, dostavljena je dopuna dokumentacije i čekamo
svaki tren da Fond donese odluku o dodjeli sredstava. Kada se donese odluka o dodjeli
sredstava zaključuje se ugovor između županije i Fonda za zaštitu okoliša, raspisuje se
natječaj i kreće se sa rekonstrukcijom kotlovnica. Time će doći do smanjenja cijena grijanja.
Po donošenju odluke Fonda o dodjeli sredstava, pristupiti će se daljnjim koracima. Vezano za
sanaciju cesta Vinkovačka – Vukovarska-Bilogorska, napominje da su radovi započeli. Grad
Virovitica je izradio projektnu dokumentaciju za obnovu navedenih cesta, u međuvremenu su
one postale državne ceste. Vrijednost rekonstrukcije je 15,5 mil. kuna, a obnavljaju se:
Vinkovačka ulica, Vukovarska ulica, Biologorska ulica sa kompletnim asfaltnim zastorom,
radi se najmodernija tehnologija sa hladnom reciklažom, bitumenom i cementnom
stabilizacijom. Za takve ceste više nema potrebe za održavanjem, ne pojavljuju se čak niti
mikro pukotine nego samo habajući sloj koji se tijekom upotrebe mora mijenjati. Obnovit će
se kompletno nogostupi, tamo gdje ih nema izgradit će se novi i biciklističke staze. Sama
križanja kod Tvina i Plodina, Hrvatskim cestama je predloženo da mi sufinanciramo na način
da izradimo projektnu dokumentaciju i pružimo pomoć pri rješavanju imovinsko-pravnih
odnosa a da oni izgrade kružne tokove. Čekamo odgovor i nadamo se pozitivnom rješenju.
Gradonačelnik Ivica Kirin dao je dodatan odgovor vezano za račune za plin napominjući da
ako je došlo do kompjutorske greške, razlika će se utvrditi i novac vratiti građanima. Sve će
se provjeriti. Na pitanje vezano za antenski stup odgovara da je primio brojne pozive građana
da teleoperater bez ičijeg znanja postavlja antenski stup na svoju ruku i to u vrijeme kada se
priprema uređenje centra, kada očekujemo odluku za Dvorac i park i kada se planiraju na
zgradama urediti fasade, kotlovnice. Postavljena je antena ne pitajući ni vlasnike stanova a
jedan od njih je Grad. Gradonačelnik je obavijestio Građevinsku inspekciju od koje
očekujemo da se ukloni to zdanje. Ukoliko to Građevinska inspekcija ne požuri sa svojim
rješenjem, tražit ćemo upravitelja zgrade odnosno vlasnika opreme da ima rok od osam dana
da ukloni svoju opremu i ukoliko je ne ukloni, uklonit će je Grad o njegovom trošku. Grad je
raspisao natječaj za širokopojasni Internet, očekuje se, vrlo brzo da ćemo postaviti optiku do
svake kuće na području Grada i okolnih pet općina. Uvest ćemo besplatni Internet i sustave
koji najmanje zrače i najmanje utječu na život u gradu a na temelju onoga što će nam struka
predložiti. Nikome se neće dozvoliti da radi na štetu ovoga grada. Vezano za Studentski dom,
odgovara da je potpisan ugovor vrijednosti 18 mil. kuna, sa 108 ležajeva koji će se preko ljeta
koristiti kao hostel, što će sigurno obogatiti projekte koje radi i županija i grad. Zahvaljuje
vijećnicima na podrški proračuna kao i svima građanima i mjesnim odborima koji su podržali
izradu projekata. Uz Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici gdje imamo tri
smjera, dobivamo po prvi puta tehnički smjer koji je deficitaran, a to je stručni studij
računarstva, dobili smo akreditaciju i očekujemo odluku ministra kako bismo na taj način
zaokružili priču i krenuli prema otvaranju veleučilišta u Gradu Virovitici. Uz Visoku školu,
studentski restoran koji je izgrađen, studentski dom koji će se graditi, izdana je građevinska
dozvola i za tehnološko-inovacijski centar, studijem računarstva, time ćemo zaokružiti cjelinu
i sa ponosom možemo reći da Virovitica postaje pravi studentski grad gdje studira preko 570
studenata od čega je više od polovice iz svih dijelova Hrvatske.
Odgovor na pitanje u vezi društveno korisnog rada dao je Alen Bjelica napominjući da Zakon
o socijalnoj skrbi propisuje da su svi radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade
putem Centra za socijalnu skrb, dužni odraditi od 30 do 90 sati mjesečno društveno korisnog
rada. Grad Virovitica u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb koji je odradio s korisnicima
određenu anketu, napravio je popis korisnika. Oni su se izjasnili što bi radili, što znaju raditi i
gdje bi radili, pa tako za ožujak imamo 162 radno sposobna korisnika koji su raspoređeni,
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najviše u gradu Virovitici 97, a ostali po mjesnim odborima. Na temelju tih podataka, odradili
smo sastanak sa predsjednicima mjesnih odbora, ravnateljima naših ustanova koji su se
izjasnili koliko im tih zaposlenika odnosno volontera treba. Radi se o šezdesetak osoba koje
ćemo pozvati već sutra. Gradonačelnik je donio Odluku o provođenju radova za opće dobro
bez naknade, Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo je popisao poslove koje oni
mogu obavljati. Grad će im osigurati opremu koja će im trebati za obavljanje tih radova i
osigurati ih od ozljeda.
Miljenko Sabo napominje da nije bilo jasno u izlaganju g. Kožnjaka tko je kriv, što će se
desiti, da li ćemo dobiti novce, da li će se vratiti, te moli g. Kožnjaka pisano očitovanje po
prvom pitanju.
Zvonko Kožnjak ističe da ako ima bilo kakve razlike u obračunu, tko god želi može doći do
nas i mi ćemo putem reklamacije to riješiti. Tko ne dođe, bez obzira, svakom ćemo sa idućim
obračunom poravnati stanje. Još jednom se ispričava ukoliko netko ima veće razlike od
uobičajenih te ističe da to nema veze sa novom cijenom plina.
Damir Barić osobno prihvaća objašnjenje i ispriku g. Kožnjaka, ali čudi se gradonačelniku da
dopušta ovako nešto, da se građani moraju plašiti vlastitog gradonačelnika i gradskih firmi da
će biti pokradeni. Upućuje pitanje gradonačelniku, zašto dozvoljava pročelnicima i zašto
dozvoljava da na vijećnike gradskog vijeća od strane virovitičana pada takva ljaga da nisu
zaštićeni od onih od kojih bi trebali biti zaštićeni. Ovakve isprike ne dolaze u obzir, ispričajte
se građanima i obećajte da se to neće više nikada dogoditi.
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje da je tek danas saznao za to i ne zna što se desilo, da li
je program kriv ili nešto drugo. Ali, sutra će se utvrditi, pregledati će se popisne liste, kada su
ljudi izlazili van, imamo očitovanje pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Novac će se vratiti nazad
ili kroz obavijest da će se građanima za slijedeći mjesec za taj iznos umanjiti plin, dobit ćete
izvješće.
Damir Barić prihvaća da se greške mogu dešavati, ali na kraju uvijek je čovjek u pitanju. Ne
želi vjerovati da je gradonačelnik dao nalog da se uhvati zadnji vlak po višim cijenama plina.
Zatim napominje da Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganju nekretninama,
Klub naših vijećnika ne može podržati. Iako u Izvješću nema dijelova o nekretninama u
industrijskim zonama, upravo način raspolaganja poslovnim površinama u zonama i
povlađivanja pojedincima je razlog ne prihvaćanja ovog Izvješća. Riječ je čestiti od 11.000
m2 prodanoj za 1 kunu firmi Domus koja je spretnim manipuliranjem i uz pomoć vladajuće
političke garniture uspjela se gruntovno upisati na česticu kao vlasnik, a usput oštetiti gradski
proračun za preko 2,5 mil. kuna. Postavlja pitanje gradonačelniku: obzirom na predstečajni
postupak firme Domus i predočeni financijski plan predstečaja, da li je dobio procjenu
naplate barem dijela ovog financijskog gubitka?
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje da grešku ima pravo svatko učiniti, ali ima je pravo i
popraviti. Tako će biti i sa računima za plin. Vezano za poslovne zone, napominje da se Grad
Virovitica preko odvjetničkog ureda, pošto nije ispoštovana ona djelatnost koja je trebala,
zabilježio na sve nekretnine tvrtke Domus. A g. Trohu moli da prestane institucije sa svojim
privatnim stvarima opterećivati. Gradsko vijeće neće raspravljati oko privatnih dugova
poduzetnika. Domus ne može otuđiti niti jednu nekretninu dok ne isplati razliku od 1,9 mil.
kuna Gradu Virovitici koja nema veze sa predstečajnom nagodbom. Na svim nekretninama
koje posjeduje Domus Grad Virovitica je upisao zabilježbu dok se ne ispoštuju odredbe
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ugovora. Dolaskom tvrtke Pevec nije se vršila prodaja nego najam. Nitko ne može otuđiti
gradsko zemljište.
Zdravko Rengel postavlja pitanje u vezi projekta revitalizacije gradskog parka i dvorca a
vezano za izmještanje bazena na prostor bivše vojarne, imali li kakvog pomaka u projektu
korištenja geotermalnih izvora sa svrhom bezena, grijanja zgrada i plastenika, odnosno u
kojoj je to fazi? Kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, vidjeli smo da će se ove
godine obnoviti i sanirati puno gradskih cesta i nogostupa, je li se u to krenulo i kada možemo
očekivati radove? Postavlja pitanje vezano za izgradnju pješačkog mosta u Preradovićevoj
ulici, kada će most biti gotov i da li tko koći tu izgradnju? Postavlja pitanje koliko je učenika i
pomoćnika trenutno obuhvaćeno projektom i da li će se projekat „Korak u život jednakih
mogućnosti“ za učenike s poteškoćama nastaviti i na koji će se način financirati? Kakav je
rezultat revizije raspolaganja i upravljanja nekretninama Grada Virovitice i kakvi smo u
odnosu na druge jedinice lokalne samouprave? Napominje da će Izvješće prihvatit i nada se
da će Gradonačelnik, osim problema Domusa, imati i ljepših riječi po pitanju tog izvješća.
Gradonačelnik Ivica Kirin vezano za park odgovara da smo prošli četvrtu razinu
administrativne provjere i u petom mjesecu očekuje odluku i da krene natječaj i da napokon
uredimo i vratimo stari sjaj dvorcu i gradskom parku, odnosno izmjenimo centar grada i
omogućimo još jače investicije u centru i omogućimo zapošljavanje u poslovnim objektima.
Završena je predgeotermalna studija, nosimo je na tri ponuđača, poslano je već u jednu
austrijsku tvrtku, dolazi jedan turski investitor a dobili smo obavijest i od drugoga. Interes
postoji a ako je interesantno investitorima, interesantno je i nama. Što se tile infrastrukture,
raspisan je natječaj za preko 40 nogostupa i cesta, tu je i most Petra Preradovića. Sve one
ceste koje nisu sada ušle u 2016. godini, imat će svoj nastavak u 2017. i 2018. godini, jer do
2018. g. planiramo riješiti najveće probleme grada a koji se odnose ceste, nogostupe i dio
kanalizacije koji je ostao. Vezano na nekretnine, napominje da je Ured državne revizije
obuhvatio sve poslovne prostore, zemljišta sa posebnim naglaskom na zemljišta u zonama. Od
555 jedinica lokalne samouprave, samo 25 ih je dobilo pozitivno mišljenje a jedan od njih je
Grad Virovitica. Dobro raspolažemo nekretninama, obavještavamo državu o svim poticajima
koje dajemo.
Đurđa Aragovć dala je dodatno pojašnjenje vezano za izmještanje bazena, napominjući da će
Virovitica biti među prvih sedam koji će potpisati ugovor za taj natječaj iz kulturne baštine
zato što smo i među prvima predali. Projekt je prošao sve faze, zadnja koju sada prolazi je
budžet projekta gdje se brišu neprihvatljivi troškovi i gdje se eventualno može nešto smanjiti,
ali nas ne mogu odbiti. U ovoj godini se vjerojatno još neće baze izmještat jer će početi radovi
na samom dvorcu, ali iduće da i zato smo počeli pripremati projekt za izmještanje bazena na
lijevu stranu vojarne. Zato je dana predložena i izmjena GUP-a gdje je izmještena granice
UPU-a kako bismo mogli što prije izdati dozvolu za bazen. Završava se idejno rješenje bazena
da bi se mogao napraviti kvalitetan projektni zadat za projektiranje bazena i onda ćemo u
slijedećem periodu tražiti i za projektiranje i za izvođenje samog bazena, sredstva iz EU
fondova.
Odgovor na pitanje u vezi obnove cesta i nogostupa dao je Marijo Klement napominjući da se
radi o obnovi 7 km nogostupa i 7,5 km cesta na području Grada Virovitice. Natječaj je
raspisan za sve ukupne vrijednosti 8.100.000 kn. To su nogostupi u ulicama A.G.Matoša,
Vatroslava Lisinskog, Ferde Rusana, Matije Gupca, Kralja Petra Krešimira IV, Bečkoj ulici,
Ivana Gundulića, Nikole Tesle, Zlatnog polja, Đure Basaričeka, Ivana Gorana Kovačića,
dijelu ulice Tome Maretića, izrada spojnog nogostupa između lica Andrije Štampara i ulice
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Petra Berislavića. Što se tiče cesta, to je obnova ceste u ulici Sv. Petra i Pavla u Golom Brdu,
obnova Bilogorske ulice u Podgorju, obnova V. odvojka u Rezovačkim Vinogradima, obnova
ulica Sv. Antuna i Hrvatskih žrtava u Sv. Đurađu, Slavka Biondića u Rezovačkim
Krčevinama, ceste u ulicama Ferde Rusana, Augusta Šenoe, kralja Petra Svačića i Zadnji
jarak u Golom Brdu, ulicu u Starom Rezovcu u kompletnoj dužini, ceste u ulicama Dobriše
Cesarića, Eugena Kumičića, Mate Lovraka, izrada spojnog puta između Jasenaša i
Rezovačkih Krčevina. Sav materijal koji se skida navest će se po klanjcima. Natječaj je
raspisan i ako ne bude žalbenog postupka, možemo očekivati da radovi započnu tijekom
polovice petog odnosno šestog mjeseca. Puno se ulaže u infrastrukturu i samo ove godine će
se uložiti oko 30-tak mil. Prijavili smo se i na program Sigurnosti prometa na cestama sa
vođenjem biciklističkog prometa kroz grad Viroviticu vrijednosti 3.020.000 kn, tu je i obnova
pristupnih cesta odnosno nogostupa prema samom središtu, obnova nogostupa u Matije
Gupca, te još 1,8 mil. kuna vezano za obnovu ceste i nogostupa u ulici Ivana Gundulića što
smo prijavili Hrvatskim cestama. U vezi mosta u Preradovićevoj ulici, napominje da je
ugovorena izrada projektne dokumentacije, odabrana je drvena konstrukcija i do 5. mjeseca
mora se napraviti projektna dokumentacija i ide se na ishođenje građevinske dozvole. U
Programu gradnje je ostavljeno 200.000 kn za njegovu izgradnju, te smatra da će se ove
godine izvesti taj most.
Na pitanje vezano za pomoćnike u nastave, odgovor je dao Alen Bjelica napominjući da je
Grad Virovitica prošle godine prijavio projekt pomoćnika u nastavi pod imenom „Korak u
život jednakih mogućnosti“ koji ne bismo ostvarili bez Razvojne agencije VTA kojoj se
zahvaljuje. Ističe da smo jedan od rijetkih gradova koji su dobili taj projekt vrijednosti je 80
mil.kuna. U rujnu 2015. godine potpisan je ugovor sa ministarstvom, korisnik je Grad
Virovitica, a partneri su OŠ Vladimir Nazor, OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Centar za odgoj i
rehabilitaciju Virovitica. Vrijednost projekta je 701.000 kn, od čega je 644.000 kn
bespovratnih sredstava a 57.000 kn sufinancira Grad Virovitica. U provedbi je uključeno 18
asistenata i 26 djece. Što se tiče nastavka projekta, zaprimili smo obavijest ministarstva gdje
je najavljena priprema novog natječaja u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski
potencijali 2014-2020“. Ove godine su ukupna sredstva smanjena na 60 mil. kuna a sredstva
sufinanciranja su povećana za po 5%. Mi smo već poslali našim školama obavijest da
pripremaju dokumentaciju i nadamo se da ćemo do sredine 5. mjeseca dobiti sve potrebne
podatke, javiti ćemo se na natječaj i nadamo se da ćemo dobiti projekt i slijedeće godine.
Odgovor na pitanje u vezi revizije nekretnina dao je Boris Horvat napominjući da je Državni
ured za reviziju tijekom 2015. g. obavio reviziju upravljanja nekretninama u Gradu Virovitici
i od 555 gradova i općina u RH, samo njih 25 je dobilo ocjenu da učinkovito upravlja i
raspolaže nekretninama u svome vlasništvu, od čega je 19 gradova i 6 općina. U Virovitičkopodravskoj županiji, samo je Grad Virovitica dobio najvišu ocjenu da učinkovito upravlja
nekretninama u svome vlasništvu. Prema podacima Državnog ureda za reviziju, utvrđeno je
da je Grad Virovitica ustrojio sve potrebne evidencije nekretnina i druge imovine koje su
vezane uz nekretnine, da se kontinuirano provode aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih
poslova i evidentiranju imovine u poslovnim knjigama, da je najveći do nekretnina u
vlasništvu Grada Virovitice upisan u zemljišnim knjigama i katastru, te unesen u registar
nekretnina čime je stvorena baza za evidentiranje nekretnina u poslovnim knjigama. U
pogledu normativnog aspekta, Državni ured za reviziju utvrdio je da se poslovnim prostorima,
stanovima, zemljištima upravlja u skladu s aktima kojima su utvrđeni uvjeti, načini i postupci
raspolaganja nekretninama. Vezano za primjedbu vijećnika Barića, činjenica jest da ovo
izvješće koje treba predstavljat poticaj na daljnji radi i na daljnje evidentiranje svih nekretnina
u vlasništvu Grada Virovitice, odgovorno, pravilno, zakonito upravljanje nekretninama jer se
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tim nekretninama može samo potaći gospodarski razvoj Grada Virovitice. Nekretnine bi
trebale služiti gospodarskom razvoju i za obavljanje svih onih funkcija jedinica lokalne
samouprave koje su joj stavljene u nadležnost.
Po isteku vremena predviđenog za Aktualni sat, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
Aktualni sat i određuje pauzu od 15 minuta.
Nakon pauze, nastavlja se sa sjednicom.
Ad 2.)
Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Primjedbi nije bilo, te predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 15
vijećnika i daje Zapisnik na usvajanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je usvojen
Zapisnik
sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Ad 3.)
Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u
2015. godini
U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić. Kako se nitko drugi nije javio za riječ,
predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje Zaključak o prihvaćanju Informacije o
nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2015. godini na prihvaćanje: 16
vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen slijedeći
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u
2015. godini
Ad 4.)
Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Za riječ se nije nitko javio, te daje prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu
na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu
Ad 5.)
Razmatranje Godišnjeg Izvješća Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, predsjednica
zatvara raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća Gradskog
društva Crvenog križa Virovitica za 2015. godinu
na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesen slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Godišnje Izvješće Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2015. godinu
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Ad 6.)
Razmatanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za
2015. godinu
Uvodno obrazloženje dao je Alen Bjelica. U otvorenoj raspravi za riječ se javio
Gradonačelnik Ivica Kirin i Nada Bartolić. Kako se nitko drugi nije javio, predsjednica
Lahorka Weiss zatvara raspravu, utvrđuje da je sjednici nazočno 15 vijećnika i daje prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
Virovitica za 2015. godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno
donesen slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za
2015. godinu

Ad 7.)
Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2015.
godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za raspravu nije nitko javio,
predsjednica zatvara raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o
radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2015. godinu na glasovanje: 15 vijećnika je
glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2015.
godinu
Ad 8.)
Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Jan
Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je
jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu
Ad 9.)
Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2015. godinu
U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić. Kako se nitko drugi nije javio za riječ,
predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2015.
godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
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Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2015. godinu
Ad 10.)
Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu u kojoj je sudjelovala Nada Bartolić. Kako se za
riječ nitko drugi nije javio, zaključuje raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2015. godinu na glasovanje: 15
vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2015. godinu
Ad 11.)
Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2015. godinu
U otvorenoj raspravu sudjelovali su Miran Hajoš, Mihaela Kulej, Nada Bartolić i
gradonačelnik Ivica Kirin. Nakon rasprave, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i
daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2015. godinu
na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2015. godinu
Ad 12.)
Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i
čitaonice Virovitica za 2015. godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2015. godinu
Ad 13.)
Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica
za 2015. godinu na glasovanje: 15 vijećnika glasovalo je „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2015. godinu
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Ad 14.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom
poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2015. godinu na glasovanje: 15
vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice za 2015. godinu
Ad 15.)
Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o djelovanju Športske zajednice za
2015. godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu
Ad 16.)
Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Turističke
zajednice grada Virovitice za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice i
direktora Turističkog ureda Turističke zajednice grada Virovitice za 2015. godinu na
glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Turističke
zajednice grada Virovitice za 2015. godinu
Ad 17.)
Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne
agencije VTA za 2015. godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
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Ad 18.)
Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2015.
godinu
U raspravi su sudjelovali Nada Bartolić i Sanja Nađaković. Kako se nitko drugi nije javio za
riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2015.
godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2015.
godinu
Ad 19.)
Donošenje Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Virovitice – III. izmjene i
dopune
Predsjednika Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“, te je
jednoglasno donesena
Odluka
o donošenju Generalnog urbanističkog plana Virovitice – III. izmjene i dopune
Ad 20.)
Donošenje Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Jug 1 – izmjene i dopune
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je Gradonačelnik Ivica Kirin podnio Amandman
na prijedlog Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Jug 1 – izmjene i dopune koji
glasi: „U članku 12. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
Iznimno od stavka 1. ovog članka, udaljenost građevine od ruba (međe) susjednih građevnih
čestica od minimalno 3,0 m se ne primjenjuje u slučajevima kada je susjedna čestica kanal,
pod uvjetom da se time ne onemogućava redovito funkcioniranje istog (čišćenje, zacijevljenje
i sl.) “. Zatim daje predloženi Amandman na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“, te je
Amandman jednoglasno prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga navedene Odluke. Zatim
daje prijedlog Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Jug 1 – izmjene i dopune na
glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena
Odluka
o donošenju urbanističkog plana uređenja Jug 1 – izmjene i dopune
Ad 21.)
Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesena

13
Odluka
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
Ad 22.)
Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta
Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesena
Odluka
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice
Ad 23.)
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jezera (za područje sportskorekreacijsko-turističke zone Jezera)
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesena
Odluka
o izradi Urbanističkog plana uređenja Jezera (za područje sportsko-rekreacijsko-turističke
zone Jezera)
Ad 24.)
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športskorekreacijske zone
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesena
Odluka
o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone
Ad 25.)
Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni
obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. Glazbene škole Virovitica
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesena
Odluku
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu
2016./2017. Glazbene škole Virovitica
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Ad 26.)
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesena
Odluku
o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Ad 27.)
Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća „Zaklade Grada Virovitice“
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesena
Odluka
o imenovanju članova Upravnog vijeća „Zaklade Grada Virovitice“
Ad 28.)
Razmatranje Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2016. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana raspolaganja nekretninama Grada
Virovitice za 2016. godinu na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Plana raspolaganja nekretninama
Ad 29.)
Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Damir
Barić i Gradonačelnik Ivica Kirin, predsjednica zatvara raspravu i daje prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije na
glasovanje: 9 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika se suzdržalo od glasovanja te je
donesen
Zakljčak
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije
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Ad 30.)
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 686/1
sa 290 m2 upisanim u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
Obrazloženje je dao Boris Horvat, a za raspravu se nije nitko javio, te predsjednica Lahorka
Weiss daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena
Odluka
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 686/1 sa 290 m2 upisanim
u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica

Ad 31.)
Pitanja i prijedlozi
Pitanja i prijedloga nije bilo, te je sjednica zaključena u 18,57 sati.

Pročelnica – tajnica
Mirjana Terlecky, dipl.iur.

Izradila
Branka Grizelj

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.

