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Virovitica, 12. srpnja 2016.
ZAPISNIK
sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 29. lipnja 2016. g. s početkom
u 16,30 sati.
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 17 vijećnika i to: Lahorka Weiss,
Ivan Ćavarušić, Zdravko Rengel, Gordana Domjanić, Domagoj Hercigonja, Dalibor Per,
Miljenko Sabo, Mario Lukačević, Margareta Ptiček, Milan Krmpotić, Vesna Daloš, Damir
Barić, Nada Bartolić,,Tomislav Bokunić, Vlado Hanžek, Siniša Prpić i Ivan Špehar.
Odsutni: Vladimir Župan, Dražen Moslavac, Mihael Batur koji su izostanak opravdali, te
Marinko Kukić koji je nazočio sjednici od 16,50 sati. Sjednicu su napustili Marinko Kukić u
17,44 sati i Siniša Prpić u 18,13 sati.
Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan
Sić, pomoćnik ministra Marijo Klement, pročelnici: Mirjana Terlecky, Matija Mustač, Đurđa
Aragović, Vesna Grbac, Boris Horvat, Alen Bjelica, Kristijan Sabo, Željko Iharoš direktor
Flore VTC d.o.o. Virovitica, Vladimir Kraševac ispred Plina VTC d.o.o. Virovitica, Siniša
Palm direktor Informativnog centra Virovitica, Tihana Harmund ravnateljica Razvojne
agencije VTA Virovitica, Ivan Cmrečnjak zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Virovitice,
predstavnici mjesnih odbora: Željko Heđi predsjednik Vijeća mjesnog odbora Taborište i Drago
Bašnec predsjednik Vijeća mjesnog odbora Matije Gupca, građani: Milan Nemet, Vlatka
Balković, Valentina Zdjelar i Rajka Celić, te novinari.
Predsjednica Lahorka Weiss predlaže da se točka 8. Razmatranje Izvješća o radu Plin VTC
d.o.o. Virovitica za 2015. godinu skine sa predloženog dnevnog reda jer je direktor Plina VTC
d.o.o. Zvonko Kožnjak opravdano odsutan, te daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je
glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“ te je točka 8. „Razmatranje Izvješća o radu
Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2015. godinu“ skinuta sa prijedloga dnevnog reda. Predsjednica
Lahorka Weiss predlaže slijedeći
Dnevni

r e d:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015.
godinu
4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu

2
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada
Virovitice u 2016. godini
7. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
8. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu
10. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2016. g.
11. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja u osnovnim školama u 2016. godini
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada
Virovitice
13. Donošenje Odluke o darovanju dijela zemljišta čkbr. 297/1 k.o. Virovitica-grad
površine 9144 m2
14. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine čk.br. 611/2 k.o. Virovitica
15. Donošenje Odluke o ulaganju tvrtke Virkom d.o.o. u imovinu Grada Virovitice
16. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti preuzimanja i
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti odnosno od mjesta na
području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije
17. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na
području naselja Korija
18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br.
851/5 sa 1277 m2 upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
19. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
b) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
20. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice člana Povjerenstva za
raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
21. Utvrđivanje Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u
Virovitici
22. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice
23. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora
trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
na području Virovitičko-podravske županije i očitovanjima trgovačkog društva
Virkom d.o.o. i Plin VTC d.o.o.
24. Pitanja i prijedlozi.
Na predloženi dnevni red 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika „protiv“, te je predloženi
dnevni red usvojen.
Ad 1.)
Aktualni sat
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da će prvi pitanja postavljati klubovi vijećnika prema
sljedećem rasporedu: Miljenko Sabo predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a i umirovljenika, zatim
Damir Barić predsjednik Kluba vijećika SDP-a i HSU-a, Zdravko Rengel predsjednik Kluba
vijećnika HSS-a, HSP-a i HSLS-a, te Siniša Prpić predsjednik Kluba vijećnika HNS-LD-a i
HSPD-a.
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Miljenko Sabo postavlja pitanje nakon što je Vladi RH izglasano nepovjerenje, kakva je sudbina
naših EU projekata Dvorca i parka, da li će novi izbori odgoditi i usporiti odobravanje
projekata? Drugo, s obzirom na novu sezonu grijanja, što se događa sa modernizacijom pet
kotlovnica koje je Županija kao novi vlasnik prijavila Fondu zaštite okoliša, da li su sredstva
odobrena te da li će se do početka jeseni stići izvršiti svi potrebni radovi? Mnogi građani čekaju
da se počnu obnavljati njihove ceste i nogostupi u njihovim ulicama, kada počinju radovi i
kojim redoslijedom, hoće li se raditi istovremeno i sukcesivno? U protekloj godini,
sufinanciranje prehrane učenika je išlo preko Ministarstva socijalne politike i mladih putem
natječaja koji je provodio Crveni križ Virovitica, hoće li se ovaj program nastaviti i u slijedećoj
školskoj godini i tko će biti nositelj programa, koliko će djede biti obuhvaćeno u odnosu na
proteklu godinu? Podijeljene su kosilice za nogometne klubove sa područja Grada Virovitice i
postavljena su nova igrala, odakle su stigla sredstva za kosilice, koliko je to koštalo i da li će
biti radova i na tribinama na sportskom terenu Vegeške?
Đurđa Aragović odgovarajući na pitanje vezano za projekt Dvorca, ističe da nema nikakve
opasnosti za naš projekt jer ova Vlada nije ni raspisala natječaj za kulturnu baštinu već je on
raspisan neposredno prije zadnjih izbora u 11 mjesecu prošle godine za vrijeme bivše Vlade.
Pravila i kriteriji su utvrđeni tim natječajem i nema nikakve opasnosti za naš projekt. Pitanje je
vremena, evaluacije s obzirom da su kriteriji takvi da se ocjenjuje po vremenu zaprimanja
prijava. Mi smo četvrti po redu, i tek kada prođu troje ispred nas, i kada prođu evaluaciju, onda
smo mi na redu. Pretpostavljamo da bi to trebalo biti do slijedeće sjednice Vijeća u 9. mjesecu,
a do idućeg proljeća da krenemo i sa radovima.
Na pitanje vezano za kotlovnice, odgovor je dao gradonačelnik Ivica Kirin ističući da su
kotlovnice nominirane na vrijeme, dobiven je odgovor iz Fonda, postupak je završen,
financijska sredstva su osigurana, samo treba još potpisati ugovor kako bismo mogli krenuti u
nabavu. Do grijališne sezone promijenit ćemo kotlovnice. U vezi plaćanja snage u ljetnim
mjesecima, pojašnjava da je zakon rekao da svi koji su priključeni na kotlovnicu obavezno
moraju plaćati snagu, pitanje je samo u kojem iznosu. Bez obzira na postupak ugradnje novih
kotlovnica, u dogovoru sa županijom kao kupac javit će se Poslovni park i tvrtka Plin je dužna
održavanje predati Poslovnom parku gdje će se napraviti novi izračun o čemu će više reći Matija
Mustač. Podsjeća da će netko od zaposlenih iz tvrtke Plin morati izaći van te ističe da se zakon
mora poštovati i postupat će se prema zakonskoj proceduri. Kada se kotlovnice riješe, Gradsko
vijeće se više neće baviti kotlovnicama, stanari će sami sebi tražiti da li žele Poslovni park ili
neku treću firmu. Sada kao Grad izlazimo u susret i moli za strpljenje. Tvrtka Plin je u vlasništvu
grada i zato moramo to rješavati, ali izražava nezadovoljstvo kada se gradonačelnika spominje
među stanarima kao najvećeg krivca.
Predsjednica Lahorka Weiss upozorava gradonačelnika da je vrijeme za odgovor isteklo, te
gradonačelnik traži, s obzirom na važnost pitanja da dodatno pojašnjenje da Matija Mustač, a
na pitanje u vezi tribina odgovara da su ponude došle, prvih sto sjedećih montažnih mjesta ćemo
nabaviti.
Matija Mustač napominje da što se tiče kotlovnica, imamo varijabilne i fiksne troškove.
Varijabilni troškovi su troškovi plina, vode i struje koje kako stanari budu trošili, oni će se
povećavati ili smanjivati. Poslovni park može preuzeti kotlovnice sa svakim prvim u mjesecu,
što će biti 01. rujna, a fiksni trošak bi bio između 1,00 – 1,50 kn/m2, a sada je 3,55 kn, što znači
se da uvelike smanjuje trošak. Moramo imati vanjsku tvrtku jer niti jedan novozaposleni neće
biti u Poslovnom parku, imat ćemo vanjskog suradnika koji će upravljati i nadzirati te
kotlovnice i izvršavati sve sukladno Zakonu o zaštiti na radu i zakonima o toplinskoj energiji.
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Radit ćemo na tome da i varijabilni troškovi budu što niži. Što se tiče uštede oko zamjene
kotlovnice, predlaže da objašnjenje da Marijo Klement koji ima o tome više informacija.
Na pitanje u vezi sanacije cesta i nogostupa, odgovor je dao Kristijan Sabo napominjući da je
nakon potpisivanja okvirnog Sporazuma sa tvrtkom Ceste d.d. koje su na natječaju bile
najpovoljnije sa oko 7.600.000 kn, potpisani su prvih 19 ugovora od kojih deset ugovora se
odnosi na sanaciju nogostupa a devet na sanaciju kolničke konstrukcije na području grada.
Danas je trebalo početi sanacija nogostupa u Rusanovoj ulici, u Podgorju i Golom Brdu su uzeti
uzorci za izradu projekta recepture za hladnu reciklažu. Kada se dobiju ti projekti, sukladno
radovima koji se odvijaju na Vinkovačkoj i Vukovarskoj ulici, krenuli bi i s tom sanacijom.
Kroz petnaestak dana trebala bi krenuti sa sanacija kolničkih konstrukcija po prigradskim
naseljima, te je plan do kraja godine realizirati sve što je dogovoreno sukladno financijskim
mogućnostima grada.
Alen Bjelica odgovarajući na pitanje vezano za prehranu učenika u osnovnim školama,
napominje da je prošle godine putem Ministarstva socijalne politike i mladih, Crveni križ
Virovitica prijavio projekt sufinanciranja prehrane djece. S obzirom da je djelovanje Crvenog
križa pet općina i Grad Virovitica bio je limitiran broj djece koji je prošle godine bio 219-ero
djece a projekt je bio u iznosu je u iznosu od 247.000 kuna, a obuhvaćeno je bilo sedam škola,
dvije sa područja grada i iz svake općine po jedna škola. Ove godine nositelji projekata više
nisu udruge, odnosno Crveni križ kako je bio kod nas, nego svaki osnivač za svoje škole. Ove
godine ćemo prijaviti naše dvije osnovne škole: OŠ Vladimir Nazor i OŠ Ivane Brlić
Mažuranić, a Centar za odgoj i obrazovanje ne jer je on putem Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta uključen s jednim s jednim obrokom a dvostruko financiranje nije
dopušteno i ne mogu se tražiti dva puta ista sredstva. Ove godine planiramo prijaviti 195 djece,
od toga 125 iz OŠ Ivane Brlić Mažuranić i 70 iz OŠ Vladimir Nazor. Ovaj projekt se radi u
suradnji sa Razvojnom agencijom koju pohvaljuje jer kako se krenulo u nabavu udžbenika za
učenike od 1. do 4. razreda, tako smo nastavili ove godine projekt pomoćnika u nastavi za koji
smo dobili odgovor da će nam se projekt financirati, sada idemo i sa projektom prehrane za koji
se nadamo da će nam i taj projekt proći ove godine.
Damir Barić napominje da je na jedno pitanje koje je htio postaviti vezano za grijanje stanara
već odgovoreno, te prihvaća odgovor gradonačelnika iako je bila namjera predložiti i tematsku
sjednicu o toj temi. Postavlja pitanje gradonačelniku vezano za računa iz tvrtke Plin VTC kada
su građanima ispostavljeni računi za plin za onu količinu plina koja je dodana, da li je iz tvrtke
Plin došlo nekakvo realno objašnjenje, odnosno da li je on kao predsjednik Skupštine društva
imao logično objašnjenje za takav propust koji se dogodio sa tim računima, odnosno koliko još
možemo računati sa nekim sankcijama u tvrtki Plin i prema direktoru Kožnjaku? Treće pitanje
postavlja vezano za odluku gradonačelnika za kupovinu knjiga samo za đake koji pohađaju 14 razred osnovne škole. Pohvaljuje inicijativu te postavlja pitanje da li je moguće poticati đake
i ostalih razreda sa bar 50% iznosa? Zatim postavlja pitanje kako napreduju najveće investicije
u Gradu Virovitici kao što je obilaznica, sanacija ceste D2 Vinkovačka, Vukovarska,
Bilogorska i početak gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a sve po odluci Vlade u
prethodnom mandatu?
Dodatno pojašnjenje vezano za kotlovnice dao je Marijo Klement ističući da je toplinska
energija problem u zgradama kolektivnog stanovanja. Moli za još malo strpljenja, projekt je
odobren a radi se o sanaciji četiri kotlovnice u gradu Virovitici. Prošle godine je napravljena
tehnička dokumentacija za njihovu modernizaciju. Našli smo najbolji model financiranja na
način da ih prenesemo na Virovitičko-podravsku županiju iz razloga što Virovitičko-podravska
županija može dobiti 80% sredstava za njihovu sanaciju. U dogovoru sa gradonačelnikom i
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tadašnjim županom g. Tolušićem, dogovoreno je da će sufinancirati po 10% Grad i županija
njihovu sanaciju, tako da je to za stanare zgrada nula kuna. Problem pete kotlovnice i zašto je
ona otpala je stoga što su ne riješeni imovinsko-pravni odnosi i koja se nalazi u Štedno-kreditnoj
zadruzi koja je bila u stečaju i da ne bi izgubili cijeli projekt, morali smo odustati od pete
kotlovnice. Mi ćemo biti prvi grad u Hrvatskoj koji će riješiti problem toplinske energije. Fond
će odobriti 2 mil. kuna bespovratnih sredstava, Grad i Županija svaki oko 200 – 250.000 kn.
Slijedeći tjedan kada dobijemo odluku i ugovor odmah se kreće u postupak javne nabave i kreće
se sa rekonstrukcijom, a samim time i smanjenjem troškova. Vezano za zadnje pitanje, što se
tiče Vinkovačke, Vukovarske i Bilogorske ulice, ističe da nema nikakve odluke prijašnje ili
sadašnje Vlade, već je to rezultat rada ove Gradske uprave. Još 2007. g. probali smo promijeniti
kategorizaciju cesta i nismo uspjeli. Tražili smo drugi model i uspjeli smo preusmjeriti promet
na gradske ulice. Napominje da su bili intezivni sastanci i u Hrvatskim cestama i u ministarstvu
da to prekategoriziramo i jedni smo od rijetkih koji su to uspjeli prekategorizirat. Grad
Virovitica je sam o svom trošku napravio projekte za sanaciju, izrada kompletne dokumentacije
i tender dokumentacije za javnu nabavu, izlobirali u Hrvatskim cestama i krenuli sa
rekonstrukcijom. Ista stvar je i sa obilaznicom, mi smo gurali projektnu dokumentaciju za
virovitičku obilaznicu, odrekli se doprinosa, naknada, dali smo zemljište i to je jedan od rijetkih
projekata koji je imao građevinsku dozvolu da uđe u realizaciju odnosno u plan Hrvatskih cesta.
Gradonačelnik Ivica Kirin vezano za račune za plin, napominje da je zatražio odgovor te je
održao sastanak sa direktorom tvrtke Plin VTC. Odgovor direktora je bio da bi se opravdala
cijena plina ista se utvrđuje prema ugovornoj količini plina koji se mora potrošiti, tako je kod
svih dobavljača, stoga se razgovara o dokapitalizaciji ili priključivanje tvrtke nekoj većoj. Na
natječaju koji je Plin proveo, ugovoreno je koliko će se plina isporučiti od dobavljača, i ta
količina se mora potrošiti da bi se održala ugovorena cijena plina. To je po riječima direktora
bio jedan od razloga takovog postupka, te se nije išlo na raspodjelu već su čekali da za 20%
dođe do smanjenja cijena plina. Napominje da se na takav način ne može raditi, te da je trebalo
objasniti javnosti o čemu se radi i zašto je takav postupak učinjen. Naglašava da se time nije
vodilo računa o socijalnoj osjetljivosti građana. S obzirom na navedeno, te financijsko stanje
tvrtke Plin, osnovana je komisija koja ima zadaću smanjiti dodatno troškove tvrtke Plin te
organizaciju tvrtke racionalizirati. Želimo vratiti dugovanja i pripremiti tvrtku da može opstati
u tržišnom natjecanju. Za sada, tvrtka Plin se iznivelirala, HERA je odobrila dio limita. Jedini
gubitak koji je nastao je zato što smo kotlovnice morali isknjižiti na drugoga. Nastavljamo dalje
da se do kraja skinu troškovi te će te dobiti izvješće o tome što se napravilo od 01.01. 2016. u
odnosu na prethodne godine gdje je došlo do generiranja gubitka. Napominje da će biti bolnih
rezova, plin je tržišna djelatnost i ide na tržište. Vezano za udžbenike napominje da su za ovu
godinu osigurana sredstva za učenike od 1. do 4. razreda. Slijedeća faza će biti od 5. do 6.
razreda, zatim od 7. do 8. razreda, postepeno osigurat ćemo za svu djecu osnovne škole.
Napominje da se ne mogu uspoređivati sredstva za nogostupe i ceste i za djecu. Jedno je
komunalna naknada i komunalni doprinos koji se smiju koristiti samo za komunalne stvari, a iz
poreza koji uplaćuju tvrtke i ono što nam država vraća nazad može se financirati rad djece,
udruga, predškolskog odgoja itd. Ovo stanje u državi se reflektira i na nas. Najavljuje da će biti
dogovorena razmjena udžbenika što će pročelnik Alen Bjelica dogovoriti sa ravnateljima
najvjerovatnije ispred Palače Pejačević. Vezano za izjavu g. Barića kada je rekao „bivša Vlada“,
napominje da nije Vlada ta, nego ljudi koji rade u ministarstvima, vodama i cestama. Navodi
primjer DUDI-ja koji četiri godine ne može utvrditi da smo napravili zonu u zoni III zbog čega
je talijanski investitor otkazao ugovor i moramo 360.000 kn vratiti nazad, izgubili smo 15-tak
radnih mjesta, 20 mil. kuna investicija.
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Damir Barić traži da se prizna da je to 250 mil. kuna koje ste dobili od normalne Vlade koja
ima razumijevanja i koja je socijalno osjetljiva. Sve ovo što je rečeno oko Plina VTC, smatra
da je trebalo dati jedan otkaz i sve bi građani povjerovali. Ovako, pola će vjerovati, pola neće.
Zdravko Rengel postavlja pitanje vezano za sjeverni ulaz u ulicu Junija Palmotića gdje je
drvored starih borova s kojih padaju grane i smola, te uništava automobile a ugrožena je i
sigurnost prolaznika, kada će se ti borovi srušiti i zamijeniti nečim novim? Drugo pitanje
postavlja vezano za zapuštene privatne i građevinske parcele gdje je trava i preko 2m, kada i na
koji način će se vlasnici natjerati da iste parcele pokose i poveća sigurnost građana? Među tim
parcelama ima i vlasnika Hrvatskih željeznica, Hrvatskih voda i nekih državnih firmi. Pod
pitanje: kada će se pokositi„Šareni mostovi“, spoj ribnjaka i Sv. Đurađa? Zatim postavlja
pitanje gdje su predviđeni pravci širenja grada, odnosno gdje su predviđene stambene zone?
Građani su zabrinuti glede većih brzina kretanja pojedinim ulicama, konkretno Matije Gupca,
te postavlja pitanje da li ima mogućnosti usporavanja prometa?
Odgovore na pitanja dao je Kristijan Sabo napominjući da drvored predstavlja problem jer ta
vrsta drveta nije za urbane dijelove i ima problem sa zaklanjanjem rasvjete, smolom koje drvo
ispušta i sl. Dio građana se žalio i želi da se ukloni. Prošle godine je došlo od dijela građana da
o ni ne bi htjeli da se to ukloni, ali s obzirom da to drveće pušta korijenje koje izvire blizu
površine i počinje uništavati nogostup i ograde, tako da je u planu za slijedeću godinu kada će
se u dogovoru sa mjesnim odborom dogovoriti na koji način i koja vrsta novog drvoreda će se
posaditi. Na drugo pitanje u vezi zapuštenih parcela, odgovara da je u ovoj godini bilo prijava
za 33 zapuštene privatne parcele. Od njih 33, izlaskom komunalnog redara na licu mjesta 16
ih je riješeno u roku nekoliko dana, 17 predmeta je u postupku i od njih je 6 riješeno a 11 i
dalje u postupku jer su neki umrli, neki su u inozemstvu i teško je doći u kontakt s njima. Nakon
obavijesti, oni imaju rok od 10 dana od primitka da urede parcelu. Ako je ne urede, imaju
prekršajni nalog od 500,00 kn, ako se to ne plati, ide ovrha. Za ostale parcele u zonama, dat je
nalog tvrtki Flora VTC i zone su pokošene, privatne parcele u zonama su također pokošene a
što se tiče kanala one su u ingerenciji Hrvatskih voda koje imaju svoje planove i rokove i rješava
se nešto prije nešto kasnije. Hrvatske šume također nakon naših intervencija nešto pokose, nešto
ne, a dio koji se nalazi u pojasu Hrvatskih željeznica također je obećan da će biti riješen. Što
se tiče šarenih mostova, to je u pregovorima sa Hrvatskim šumama koje obećavaju da će to
riješiti.
Na pitanje u vezi stambenih zona odgovor je dao Gradonačelnik Ivica Kirin koji napominje da
je u prostornom planu definirano širenje grada tri stambene zone: najveća je zona sjever potez
ulica između Matije Gupca i Kraševog naselja te spoja prema Šećerani, te donji dio do Bečke
ulice, a granica je industrijska pruga prema Šećerani. To je jedna od najvećih stambenih zona
za oko 2.500 stambenih jedinica. Druga zona je istok koja se proteže od naselja TaborišteRezovac do dijela Mile Budaka i Miroslava Krleže na kojoj je predviđeno u početku oko 800
stambenih jedinica, a po potrebi će biti do Istarske ulice. Treća je između Bečke i Gundulićeve
ulice prema Požarima gdje će biti oko 100 stambenih jedinica. Grad je predvidio stambeno
širenje grada upravo zbog poduzetničkih zona. Grad Virovitica ima dovoljnu zemljišta i gledalo
se da se širenje stambenih zona radi na zemljištu niže kvalitete. Što se tiče usporavanje brzina,
napominje da je obnovom ceste u ulici Matije Gupca, prema podacima iz Policije saobraćajne
nesreće su svedene na minimum i te koje su se desile bile su zbog nepažnje vozača. Napominje
da je takav slučaj bio u ulici Miroslava Krleže gdje kada smo smanjili brzinu, oko 60 osoba je
izgubilo dozvole. Na Povjerenstvu za promet dogovoreno je da će se pratiti sve kritične
dijelove, a u dijelu kod vojarne biti će posebno usporen promet i postaviti kamere sa radarima,
ali tek kada vidimo da su stvarno ugroženi životi. Ono što sada činimo je jedna strana nogostupa
koji ide do šećerane kako građani ne bi bili blizu prometa.
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Siniša Prpić postavlja pitanje gradonačelniku, da li mu je danas više poznato kolike su naknade
članovima nadzornih odbora u gradskim tvrtkama? S obzirom da je danas prijedlog za dodjelu
zahvalnice Ati Petrasu, postavlja pitanje što je naknadama g. Petrasu u ovoj godini koje mu nisu
isplaćene, koliko je toga i kada će biti isplaćene?
Gradonačelnik Ivica Kirin vezano za nadzorne odbore napominje da je sve navedeno u Izvješću
o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske
županije, gdje je navedeno koliko su koji nadzorni odbori primali. Ističe da je to naslijeđeno iz
prethodnih godina i nije im se niti povećavalo niti smanjivalo. Više neće primati paušalne
naknade, nego će se svima izjednačiti. Naknade nadzornim odborima će se smanjiti jer je i
Državna revizija dala takvu preporuku ne samo za grad, nego za cijelu državu i mi ćemo se
uskladiti s time. Slaže se da se u nadzornim odborima mogu birati kvalitetniji ljudi, ali oni ne
smiju biti oni koji neće braniti interese građana. Interes građana i socijala nema veze sa
tehnomenađerima koji gledaju sve kroz novce i profit. Vezano za naknadu g. Petrasu, odgovara
da sav novac koji dajemo sportskim udrugama dajemo preko Športske zajednice koja vodi
kontrolu. Nada se da će nova uprava kluba riješiti svoje zaostatke sa onima kojima su dužni i
to nema nikakve veze sa gradom. Razgovarat ćemo sa predsjednikom uprave kluba da se
čovjeku vrati ono što je zaradio.
Siniša Prpić je zatim pročitao izvod iz izvješća Državne revizije a vezano za naknade u
nadzornim odborima u gradskim tvrtkama, ističući da se radi o 1.300 kuna mjesečno. Međutim
ono što je strašno je da su u 2014. i 2015. g. nadzorni odbori imali svega dvije sjednice u Plinu
VTC i u Virkomu tri. Tako ispada da se članovi nadzornih odbora u Plinu VTC imali po sjednici
7.800 kn, a 5.200 kn u Virkomu. A Ata Petras čeka pet naknada po 1.500 kn. O kvaliteti i
stručnosti isto sugerira ovo izvješće da morate kvalificirane i stručne ljude, nestranačke birati i
da se na javnom natječaju moraju birati direktori gradskih tvrtki.
Gradonačelnik Ivica Kirin odgovara da nitko nije pitao što radi Virkom i što je od Virkoma
napravljano zadnjih 10 godina sa tim nadzornim odborima koje danas prozivate, koliki su
prihodi, investicije, u Virkomu, Flori, Plinu, Poslovnom parku. Napominje da tvrtke imaju
neuvjetne revizije i nitko od predsjednika uprave nije rekao da ima problem sa nadzornim
odborom, da nisu prihvaćene investicije, da nisu dogovoreni akcijski planovi i da se svake
godine nije investiralo u našem gradu.
Predsjednica Lahorka Weiss zaključuje aktualni sat i određuje stanku od 15 minuta.
U nastavku sjednice, predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je nazočno 15 vijećnika.
Ad 2.)
Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Primjedbi nije bilo, te predsjednica da Zapisnik sa 23. sjednice Vijeća na usvajanje: 15 vijećnika
je glasovalo „za“ te je usvojen
Zapisnik
sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
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Ad 3.)
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu dala
je Vesna Grbac. Predsjednica Lahorka Weiss zatim otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko
javio, zatvara raspravu, utvrđuje da je sjednici nazočno 16 vijećnika, te daje prijedlog na
glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika „protiv“, te je donesen
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
Ad 4.)
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu,
utvrđuje da je sjednici nazočno 16 vijećnika i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je
glasovalo „za“, a 5 vijećnika protiv, te su donesene
Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
Ad 5.)
Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2016. godini
U raspravi su sudjelovali Nada Bartolić, Ivan Špehar i gradonačelnik Ivica Kirin. Kako se nitko
drugi nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je
glasovalo „za“ a 5 vijećnika je glasovalo „protiv“, te su donesene
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
Ad 6.)
Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada
Virovitice u 2016. godini
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika je glasovalo „protiv“,
te su donesene
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
grada Virovitice u 2016. godini
Ad 7.)
Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 14 vijećnika je glasovalo „za“ a 2 vijećnika je glasovalo „protiv“,
te su donesene
Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
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Ad 8.)
Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne 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 na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“
te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu

Ad 9.)
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva za 2016. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“
a 3 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je donesena
Odluka
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za
2016. godinu
Ad 10.)
Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2016. g.
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“
a 3 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je donesen
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u osnovnom školstvu za 2016. g.
Ad 11.)
Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u
osnovnim školama u 2016. godini
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“
a 3 vijećnika su se suzdržala od glasovanja, te je donesen
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim
školama u 2016. godini
Ad 12.)
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela
Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su se suzdržala od
glasovanja te je donesena
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Odluka
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice
Ad 13.)
Donošenje Odluke o darovanju dijela zemljišta čkbr. 297/1 k.o. Virovitica-grad
površine 9144 m2
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika su se suzdržala od
glasovanja te je donesena
Odluka
o darovanju dijela zemljišta čkbr. 297/1 k.o. Virovitica-grad
površine 9144 m2
Ad 14.)
Donošenje Odluke o darovanju nekretnine čk.br. 611/2 k.o. Virovitica
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su se suzdržala od
glasovanja te je donesena
Odluka
o darovanju nekretnine čk.br. 611/2 k.o. Virovitica
Ad 15.)
Donošenje Odluke o ulaganju tvrtke Virkom d.o.o. u imovinu Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 11 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika su se suzdržala od
glasovanja te je donesena
Odluka
o ulaganju tvrtke Virkom d.o.o. u imovinu Grada Virovitice
Ad 16.)
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti preuzimanja i
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti odnosno od mjesta na području
grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok
smrti bez obdukcije
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesena
Odluka
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili
posmrtnih ostataka od mjesta smrti odnosno od mjesta na području grada Virovitice do
nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez
obdukcije
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Ad 17.)
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području
naselja Korija
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su se suzdržala od
glasovanja te je donesena
Odluka
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Korija.

Ad 18.)
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 851/5
sa 1277 m2 upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su se suzdržala od
glasovanja te je donesena
Odluka
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 851/5 sa 1277 m2
upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
Ad 19.)
Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i napominje da će se glasovati o svakom prijedlogu posebno. Na prijedlog za dodjelu Zlatne
plakete Grada Virovitice:
- Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica za promicanje glazbene kulture i 130 godina rada:
16 vijećnika je glasovalo „za“, te je prijedlog prihvaćen,
- Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica – za promicanje knjižničarske djelatnosti te doprinos
u kulturnom i javnom životu: 16 vijećnika je glasovalo „za, te je prijedlog prihvaćen i
donesena je
Odluka
o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
a) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
Na prijedlog za dodjelu Zahvalnice Grada Virovitice:
- Šumarstvo Jerbić – za razvoj obrta i poduzetništva: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je
prijedlog prihvaćen,
- Dražen Tomac – za 25 godina rada i očuvanje tradicijskog obrta: 16 vijećnika je glasovalo
„za“ te je prijedlog prihvaćen,
- Ankica Fijala – za doprinos na području likovne kulture: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je
prijedlog prihvaćen,
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- Anđa Oljačić – za 25 godina rada u Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata:
16 vijećnika je glasovalo „za“, te je prijedlog prihvaćen,
- Ljiljana i Antun Kralj – za humanitarnu djelatnost: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je
prijedlog prihvaćen,
- Marino Bloudek – za iznimna ostvarenja u atletici: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je
prijedlog prihvaćen,
- Antun Petras – za razvoj športa: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je prijedlog prihvaćen,
- Marin Kutnjak – naj učenik srednjih škola s četverogodišnjim programom na području
Virovitičko-podravske županije: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je prijedlog prihvaćen, te je
donesena
Odluka
o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
Ad 20.)
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice člana Povjerenstva za raspolaganje
nekretninama Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“ te je doneseno
Rješenje
o razrješenju i imenovanju zamjenice člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada
Virovitice
Ad 21.)
Utvrđivanje Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u
Virovitici
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“ te je utvrđen
Prijedlog
za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici
Ad 22.)
Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“
te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice
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Ad 23.)
Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih
društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području
Virovitičko-podravske županije i očitovanjima trgovačkog društva Virkom d.o.o. i Plin VTC
d.o.o.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala Nada Bartolić, nitko drugi se nije javio za riječ te
predsjednica Lahorka Weiss zatvara raspravu i utvrđuje da je Izvješće primljeno na znanje.

Ad 24.)
Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Lahorka Weiss poziva vijećnike na svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada
Virovitice koja će se održati 11. kolovoza 2016. g. s početkom u 11 sati. Kako drugih pitanja i
prijedloga nije bilo, u 18,46 sati zaključuje 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice.
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