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ZAPISNIK
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 09. svibnja 2019. g. s početkom
u 16,30 sati.
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 17 vijećnika i to:
Dalibor Per, Lahorka Weiss, Vlado Hodak, Marko Zelenika, Ivan Ćavarušić, Miljenko Sabo,
Gordana Domjanić, Željka Francetić, Hrvoje Belobrk, Josip Perović, Dino Pavoković , Dražen
Kurečić, Vlatka Drimal, Nada Bartolić, Zdravko Rengel, Siniša Prpić i Vladimir Čordašev.
Odsutni: Davor Špoljarić i Darko Lešković koji su izostanak opravdali, Marinko Kukić, te
Domagoj Hercigonja koji sjednici prisustvuje od 2. točke dnevnog reda.
Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Damir Marenić i Vlasta
Honjek Golinac, pročelnici: Đurđa Aragović, Mirjana Terlecky, Kristijan Sabo, Siniša Palm,
Boris Horvat i Alen Bjelica, Željko Iharoš direktor Flore VTC d.o.o. Virovitica, Matija Mustač
direktor Poslovnog parka Virovitica, Margareta Ptiček direktorica Virkoma d.o.o. Virovitica,
Tihana Harmund ravnateljica Razvojne agencije VTA Virovitica, Ivica Tomljanović ravnatelj
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, Sanjica Samac ravnateljica Osnovne škole
Vladimir Nazor, Margarita Kovačević ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica, Sandra Moslavac ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica, Željka Grahovac
ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Draženko Majetić za Feliks, Višnja
Romaj ravnateljica Gradske knjižice i čitaonice, Miran Hajoš ravnatelj Kazališta Virovitica, Anto
Tutić zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice, Josip Škrablin predsjednik
Sportske zajednice Grada Virovitice, Katarina Đurđević direktorica Turističke zajednice Grada
Virovitice, predsjednici mjesnih odbora, predstavnici Gradsko savjeta mladih Grada Virovitice,
te predstavnici tiska i televizije.
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da na prijedlog dnevnog reda nije bilo pisanih prigovora,
te za sjednicu predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2018. g.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za
2018. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2018.
godinu
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6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2018. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2018.
godinu
8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2018. godinu
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2018. godinu
11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2018. godinu
12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2018. godinu
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitice za 2018. godinu
15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice
Grada Virovitice za 2018. godinu
16. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu
17. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim
izvješćem za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2018. godinu
19. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice za
2018. godinu
20. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018.
godini
21. Donošenje Odluke o provedbi projekta na području grada Virovitice „Izgradnja i
opremanje Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad“
22. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona
Zapad 2
23. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za grad
Viroviticu
24. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Virovitica
25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni
obrazovanja za školsku godinu 2019./2020.
26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja
Virovitica
27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada
Virovitice
28. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
29. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu k.č.br.
2614/4 sa 3 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
30. Pitanja i prijedlozi
Predloženi dnevni red je sa 17 glasova „za“ jednoglasno usvojen.
Ad 1.)
Aktualni sat
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da prema redoslijedu prijava, prednost pri postavljanju
pitanja imaju predsjednici klubova vijećnika. Tako će prvi postavljati pitanja ispred Kluba HDZa, HSLS-a i HSP AS-a predsjednik Miljenko Sabo, ispred Kluba vijećnika SDP-a, HSS-a i
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nezavisne vijećnice Nada Bartolić, ispred Kluba vijećnika HSPD-a MOST-nezavisnih lista Siniša
Prpić, te vijećnik Hrvoje Belobrk.
Miljenko Sabo prvo pitanje upućuje Tihani Harmun, ravnateljici VTA Agencije: koliko je
projekata je Agencija prijavila na poziv programa prekogranične suradnje sa Mađarskom koji je
završio 03. svibnja, koji su to projekti i kolika je njihova vrijednost? Slijedeća dva pitanja upućuje
pročelnici Đurđi Aragović: kako napreduju radovi na Dvorcu Pejačević i Gradskom parku,
odnosno kada se planira završetak radova i otvaranje novih muzejskih postava? Kako teku radovi
na COOR-u i novoj sportskoj dvorani, odnosno hoće li djeca započeti novu školsku godinu u
novoj zgradi i da li je zatvorena financijska konstrukcija? Slijedeće pitanje upućuje pročelniku
Kristijanu Sabi: hoće li započeti radovi na bazenu u Virovitici? Moli pojašnjenje radova u
Mihanovićevoj i Gajevoj ulici, da li se rade parkirališna mjesta, tko je investitor i koliko će se
dobiti parkirnih mjesta?
Tihana Harmund, ravnateljica Razvojne agencije VTA napominje da je u petak završio
prekogranični natječaj Hrvatska – Mađarska. Prijavili smo osam projekata ukupne vrijednosti 31
mil. kuna. Najveći je projekt uređenja ribnjaka i uređenje postavljanjem molova i nadstrešnice,
zatim projekt uređenja trga kod sata a u sklopu tog projekta ide i opremanje Vanadisa, projekt
uređenja Franjevačkog parka ispred crkve. Prijavljeno je i nekoliko projekata za naše ustanove:
vrtić na Trgu A. Starčevića – izgradnja poligona za djecu za sigurnost u prometu i novog dječjeg
igrališta, OŠ Ivane Brlić Mažuranić – izgradnja atletske staze sa četiri trake od 130 m i kompletna
renovacija knjižnice, za OŠ Vladimir Nazor prijavljena je izgradnja zvjezdarnice koja se
nadograđuje na stari do škole i uređenje konferencijske sale, za Glazbenu školu uređenje
koncertne dvorane i kupovinu opreme i instrumenata, te u COOR-u će se kupiti oprema i opremiti
glazbeni i likovni kabinet. Ukupno je pristiglo 157 projekata na natječaj, te se nada najboljim
rezultatima.
Đurđa Aragović napominje da svi radovi građevinski radovi na parku i Dvorcu završavaju sa 30.
05. ove godine i sve je u finalnoj fazi završavanja. „Radnik“ završava svoje radove, Flori će ostat
jedino sijanje trave za koje smo mi izazvali odgodu jer smo ubacili u projekt navodnjavanje
cijelog parka, te će Flora izvršiti sadnju trave kada se završe svi poslovi na navodnjavanju. U
Dvorcu se rade svi završni radovi, lakiraju se parketi, krečenje je završeno, unutarnja stolarija se
završava, tako da poslije 20.05. očekujemo unošenje namještaja tvrtke „Javorović“. Tvrtke koje
rade na opremanju, završit će opremanje svih radova sa 15. 08., što znači da ćemo sve aktivnosti
koje su predviđene projektom završiti na vrijeme. Mi smo jedni od rijetkih koji ćemo napraviti
europski projekt na vrijeme. Za kraj nam ostaje završna konferencija, odnosno otvaranje projekta
koji ćemo napraviti u 10. mjesecu jer Muzeju treba bar dva mjeseca da sve predmete iz fundusa
unese u postave. Upravo danas je ravnateljica Mihaela Kulej branila pred Hrvatskim muzejskim
vijećem novu muzeološku koncepciju „Muzeja drvenog doba“ a nezavisne recenzije koje su
napravljene prije su bile jako pozitivne. Ministarstvo regionalnog razvoja je tražilo da pošaljemo
sve fotografije projekta od početka do današnjeg dana, a 14. 05. je sjednica Odbora za praćenje
provedbe operativnog programa konkurentnost i kohezija i iz kulturne baštine žele predstaviti
naš projekt stoga što je jako dobar u napredovanju. Projektna vrijednog je oko 81 mil. kuna,
međutim do kraja će biti oko 85 mil. kuna s obzirom da smo ugovorili kompletno navodnjavanje
parka, video nadzor parka i osvjetljavanje svih drvenih mostova što ćemo morati sami platiti. 18.
05. biti će javno predstavljanje projekta kod Gimnazije u parku, u sklopu Dana otvorenih vrata
EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja, te poziva sve da se odazovu, a biiti će otvoren i
glazbeni most. Što se tiče COOR-a zadovoljni smo sa radovi na zgradi škole koje rade Brana i
Domogradnja, a tvrtka koja radi dvoranu kasni i zato će dvorana biti završena kasnije završena
nego škola. U tijeku je javna nabava za kompletnu opremu cijelog projekta vrijednosti oko 6 mil.
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kuna. Završetak škole se očekuje 15.08. te će početi sa radom na vrijeme. Dvorana će biti gotova
krajem 10. mjeseca jer su preprojektiravali određeni dijelovi projekta. Pred dobivanjem smo
dozvole za pristupni trg dvorani koji će biti jako atraktivan i ta dva objekta će dati novu vrijednost
gradu. Sam trg će izgledati kao amfiteatar i biti će jako atraktivan. Cijeli projekt će biti na oko
82 milijuna kuna.
Na pitanje u vezi izgradnje bazena odgovor je dao Gradonačelnik Ivica Kirin koji napominje da
nije problem izgraditi baze, nego tko će plaćati bazen i kolika će biti cijena karte, jer netko mora
plaćati njegovo održavanje, spasioce, čistaćice, produženje kupališne sezone i dr. Uzimajući
dobre i loše strane gradova i njihovih troškova održavanja, odlučili smo raspisati natječaj za
gradnju bazena. Konzultirali smo se sa strukom kako bi napravili bazen koji će biti najjeftiniji i
najlakši za održavanje. Bazen će se raditi na prostoru Vojarne iza Virkoma, a osim bazen biti će
izvedeno športsko-rekreaciono igralište kako bi ljude zadržali ne samo na kupanju, nego i na
aktivnostima oko samog bazena. Bazen će se raditi iz dvije faze. U prvu fazu krećemo odmah. S
obzirom da Hrvatska nije ishodovala u operativnom programu pregovaranja kao Mađarska, pa
da im EU financira bazene, te bazene moramo platiti sami. Sveukupna projektantska vrijednost
bazena je bila preko 35 mil. kuna sa opremom. Prvo će se raditi plivački bazen po mjerilima
Hrvatskog plivačkog saveza što smo sa Plivačkim klubom ispregovarali, veličine 25x20m,
dubine 2m vrijednosti oko 11 mil. kuna, a pripremit će se odmah i za zatvaranje. Strojarnica će
odmah biti izvedena za sve. Iza toga, u drugoj fazi je izgradnja druga dva bazena a to je bazen
od 1.200m2 i drugi dječji bazen od 300m2 poluzatvoreni. Prva faza kreće ove godine i financirat
će se iz vlastitog proračuna, odnosno iz kredita, ali dogovaramo da nađemo modus da
izfinanciramo i drugu fazu bazena. Najveća stavka na bazenu je grijanje, te Poslovni park radi na
ishođenju dokumentacija za geotermalne bušotine čija je vrijednost 25 mil kuna i za to tražimo
investitora jer nudimo prostor u vojarni na kojem bi se gradili hoteli. Poslovni park je uzeo
konzultante i želimo to grijanje riješiti ne samo radi bazena, nego kako bi grijali i halu
„Virowxpo“, škole, restoran, studentski dom. U planu je izgradnja tehnološko-inovacijskog
centra, IT centar. Za prvu fazu očekujemo početkom ljeta da će se raspisati natječaj. Ako se desi
da, u pregovorima sa Vladom nađemo dodatna sredstva, može se desiti da ove godine započnemo
gradnju oba dva bazena, tako da bi ih mogli završiti iduće godine do slijedeće kupališne sezone.
Kada riješimo geotermalnu vodu i grijanje možemo razmišljati o zatvaranju. Uz bazene, izgradit
i uredit će se svi športski tereni, planira se urediti košarkaško igralište, veliki parking, pojačati
aktivnosti oko atletske staze, nogometnog kluba, karting staze. Prostor se čisti i priprema za
investiciju a glavni investitor koji bi tamo trebao doći, treba biti netko tko će držati hotel zbog
okolnih sadržaja. Bazen je jedan od sadržaja koji može upotpunjavati i turističku i hotelsku
ponudu.
Matija Mustač na pitanje u vezi Mihanovićeve ulice, odgovara da se proširuju parkirališna
mjesta, bit će cca 47 više. Radi se o prostoru na kojem su bile dvije kuće u Mihanovićevoj ulici
pred postojećeg parkirališta. Poslovni park je i investitor i vlasnik tog zemljišta. Želimo obnoviti
postojeće parkiralište i urediti novo. Izrađujemo projekte iza Općinskog suda gdje će biti 150
parkirnih mjesta. Što se tiče Gajeve ulice, investitor je Poslovni park. Ne radi se toliko o
proširenju parkirališnih mjesta, biti će 3-4 dodatne parkirališna mjesta, nego se radi pristupni
nogostup i spoj sa parkiralištem na Trgu A. Starčevića. Da smanjimo gužvu vozila stanara, radi
se jednosmjerni promet koji izlazi na garaže. Grad će imati dovoljno parkirališnih mjesta. A na
investiciju u Mihanovićevoj ulici smo se odlučili i zato što je bilo potpuno zapušteno i leglo
štakora. Plan je obnoviti Mihanovićevu sa pješačkom stazom najkasnije do Rokova.
Nada Bartolić postavlja prvo pitanje Kristijanu Sabi, a na zahtjev stanara zgrada Gajeve ulice 12.
i 14., između kojih bi trebala prolaziti cesta spojnica Trg A. Starčevića i Gajeve ulice. Stanari su

5
izrazili nezadovoljstvo i peticiju, zahtijevaju informaciju o konačnom stanju zahvata tj.
dovođenja svrsi, obzirom da su sve pripremne radnje do asfaltiranja završene, prekinulo se sa
radom 25. 04. Upozorava na razne komunalne probleme izvan samog centra, tako građani
ponovno pitaju što će biti sa ulicom Mije Pupeka gdje su nogostup i lijeva strana ceste uništeni,
od borova koji su bili obećani da će biti maknuti do uništenih nogostupa kojima se ne može
prolaziti? Drugo, Palmotićeva ulica gdje je također uništen nogostup, ali i drveće kojima se ruše
grane i ugrožavaju sigurnost pješaka. I to je bilo obećano da će biti napravljeno. Raduje kada se
centar oko crkve, platane uređuju, što je za svaku pohvalu, ali sigurnost građana bi trebala biti
prioritet. Zatim područje Milanovca: građani koji stanuju u ulici 30. svibnja, put prema Jasenašu
gdje se sve više stambenih objekata tamo pojavljuje a nema nogostupa. Ulica je vrlo prometna,
a sigurnost građana upitna. Zatim postavlja pitanje završetka kružnih tokova, jedno je na raskršću
Basaričekove-A. Štampara-V. Belobrka, gdje je već dosta dugo uređeno tako da postoji otok na
tom kružnom toku, postavljeni su ivičnjaci, a ljudi različito voze. Drugo, kada će biti završen
kružni tok kod škole Ivane Brlić-Mažuranić? Zadnje pitanje postavlja gradonačelniku: na
dobiveni upit sa molbom o premještanju biste Stjepana Radića, iako ta bista ne bi narušavala
pčelarski motiv koji u parku dominira, obećano je da će biti postavljena na početak ulice Pavla
Radića, gdje je bista i kada će biti javno izložena?
Matija Mustač s obzirom da je Poslovni park investitor i da je Grad izdao suglasnost, s obzirom
da mi upravljamo sa zgradama i da smo u komunikaciji sa ljudima koji se tamo nalaze, dat će
odgovor. Napominje da se radi o dvije familije koja je skupila peticiju. Ako je to tako, mi ćemo
zatvoriti promet. Međutim, da li znate da je tamo napravljeno parkiralište i pristup i kako sada
nogostup izgleda? A zašto se stalo, pa kako da se sada asfaltira? Uredili smo, a nismo morali
kocke stanarima. Ukoliko se, nakon što se asfaltira, to pokaže tako, dat će se Flori ključ koji će
koristiti samo za prolaz kamiona. Čim bude moguće, Ceste Bjelovar će to asfaltirati. Napominje
da nije napravljen niti vatrogasni pristup, o čemu nitko nije razmišljao.
Kristijan Sabo dodaje da je u Provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Grada Virovitice
taj dio je ocijenjen, baš zbog tog problema s parkiranjem i ulazom, kao problematičan za pristup
vatrogasnih vozila, pa taj put ima i tu svrhu. Prije smo izdavali suglasnosti Poslovnom parku za
taj spoj, sa policijom obavili očevid na terenu, sve je usuglašeno sa Prometnom policijom vezano
za sigurnost i pješaka i prometa. Ako dođe do toga što stanari negoduju, velikih brzina, naravno
da će se taj promet onemogućiti. Vezano za ulicu Mije Pupeka i Palmotićevu ulicu, 30. svibnja,
napominje da su to samo neke od ulica za koje znamo i za koje imamo procjene, pripremljenu
troškovničku dokumentaciju. Te ceste trebaju ići u rekonstrukciju i ići će. Gradonačelnik je već
u više navrata govorio o radovima u gradu i preopterećenosti građevinske operative, tako da ne
forsiramo to. Idemo odraditi ono za što imamo sufinanciranje. Kada ste glasali za kredit, jedan
dio tih sredstava je namijenjen za rekonstrukciju i obnavljanje tih ulica i cesta. Vodimo brigu o
tome i ići će u realizaciju u jako kratkom roku. Što se tiče ulice 30. svibnja u Milanovcu, kada se
radio projekat bio je obuhvaćena i ulica Sv. Trojstva, ulica 30. svibnja do doma, od doma do 4
odvojka, i obuhvaćen je dio Vinogradske ulice. Kada je bio raspisan natječaj ministarstva, morali
smo taj projekat razdijeliti zbog limita na koji se mogao nominirati projekat. Imamo spremnu
dokumentaciju, svake godine izlaze natječaji i nominirat ćemo ga na prvi natječaj na kojim
budemo mogli. U Programu gradnje je predviđena sanacija te ulice i nogostupa. U vezi radova
na kružnim tokovima, kružni tok kod OŠ IBM, nosivi sloj je asfaltiran i čim vrijeme dozvoli,
asfaltirat će se završni sloj. Kružni tok na početku Kraševog naselja je asfaltiran. Ide još jedan
kružni tok na križanju Bečke i Bakačeve ulice koji je već iskolčen, a radovi na ulici S. Radića i
Tina Ujevića su krenuli ali vremenski uvjeti ih usporavaju. Oni imaju rok od mjesec i pol dana
bi svi radovi trebali biti gotovi. Imali smo na nekoliko mjesta problema jer su građani napravili
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ograde na javnoj površini i tu je morao izaći geodet kako bi se sve uskladilo, ali sve ide kako smo
nominirali.
Gradonačelnik Ivica Kirin u vezi biste Stjepana Radića napominje da će postaviti na mjesto gdje
i pripada jer je ikona hrvatske povijesti i mora dobiti odgovarajuće mjesto. S obzirom da
planiramo novi ulaz u novu bolnicu, ispred Booma se planira pješački prijelaz i kružni tok. Kada
se uredi taj dio, na zelenoj površini prema ulazu u bolnicu na prikladno mjesto ćemo
ukomponirati spomen područje na koje ćemo postaviti adekvatnu bistu Stjepana Radića. Sada se
neće postavljati jer znamo koji radovi iza toga dolaze. U vezi Palmotićeve ulice, napominje da
se prvo treba Krešimirova ulica riješiti. Ulice sada ne rješavamo jer imamo dva problema: nema
slobodne građevinske operative, te postoji mogućnost financiranja iz drugih prihoda i zato se
treba strpiti. Sve ulice, svi glasni nogostupi pogotovo sabirne ulice oko škola će se raditi,
Masarykova ulica prijavit će se na Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa gdje ćemo
dobiti pola novaca, a pola ćemo uložiti sami. Uložit će se u parkirališta, maknuti drveće, urediti
ulicu, posaditi novo drveće, a drvoredi će se saditi gdje god to bude moguće. Palmotićeva je
problem zbog borova, ali ako krenemo rušiti borove, opet će se ljudi buniti. Jer kada smo
spomenuli da ćemo u Palmotićevoj ulici krenuti rušiti, ljudi iz okolnih ulica su se bunili. Grad
Virovitica ima u planu prvo, ove godine dobar dio drvoreda koji su potrgani i prorijeđeni,
obnoviti. Idemo svaku ulicu ozeleniti. Uveli smo zeleni katastar sa Gradom Osijekom i
Ekološkim društvom iz Osijeka da možemo svi skupa pratiti to drveće. Moli građane u
Palmotićevoj ulici da se strpe još malo dok se ne riješi Krešimirova ulica, dok se ne postavi
semafor na Strossmayerovoj ulici, dok ne riješimo kod Bogdanićeve ulice onaj prijelaz i uredimo
promet da osiguramo sigurnost. Ali nema tko raditi, jer je već sada zauzeta građevinska operativa.
Mi smo raspisali natječaje, županija je raspisala natječaje i nema dovoljno operative. Sve što je
rečeno je u planovima, 2020. i 2021. će najviše biti investiranja u ceste, nogostupe, drvorede,
dječja igrališta, te moli građane da sudjeluju zajedno u održavanju gdje god je to moguće.
Pohvaljuje građane što održavaju svoja dvorišta, ulice.
Nada Bartolić napominje da iznenađuje izjava g. Mustača, jer je od građana dobila informaciju
da su se obratili Poslovnom parku gdje su im odgovorili da to nije u njihovoj nadležnosti. Smatra
da to ne izgleda ružno, ali se radi o funkciji te ceste. Građani postavljaju pitanje gdje će se
postaviti zeleni otoci za sakupljanje otpada i kako će funkcionirati korištenje garaža i rekli su da
je peticija poslana?
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje da peticija nije pristigla, te pojašnjava da se tamo uređuje
veliko igralište, biti će uređen veliki poligon zbog pristupa roditelja i to je jedno. Drugo, njih ne
brine dnevni promet, te će se ako se primijeti da navečer s autima divljaju, dignut će se stupići ili
rampa iza 19 sati i nitko neće proći. Drugo, tamo ide novo dječje igralište, novi otok, sve će se
osvijetliti a i cesta iza garaža se mora obnoviti. Kada se sve osvijetli, neće više u večernjim satima
mladi dolaziti piti i uništavati. Nema ništa protiv toga da se mladi zabavljaju, ali ne način da
razbijaju i razbacuju smeće. Sa stanarima se u tome apsolutno slaže te je dogovoreno da nazovu
ako treba.
Siniša Prpić je dostavio gradonačelniku „anonimku“. Napominje da se dosta toga gradi, te vjeruje
da će se oni mladi ljudi koji su otišli, vratiti. Čestita gradonačelniku, jer je nakon 9 godina na
dnevnom redu promjena Ulice Mile Budaka. Moguće da je sada na redu i spomenik na groblju.
Vezano za parking, postavlja pitanje starijeg gospodina zašto on ne može izvaditi godišnju kartu,
a stanuje u Strossmayerovoj iza kčbr. 50? Postavlja pitanje gđi. Harmund: što je sa projektom
izgradnje liftova sufinanciranim od EU? Osnovana je uprava šuma u Slatini, vjerovatno s nekim
razlogom. Imamo tvrtku Tvin, 580 zaposlenih, gotovo 7% zaposlenih u Virovitici. Na žalost,
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dolaze vijesti da se vode sudski sporovi, odigravaju se neki fizički obračuni na skupštinama, te
postavlja pitanje gradonačelniku, kao politički odgovoru osobu, da li on sa svojim političkim
utjecajem može nešto učiniti da uvjetno rečeno, zaraćene strane dođu pameti i da 580 ljudi i
dalje radi? Četvrto, vezano za anonimnu prijavu, napominje da se radi o Dječjem vrtiću gdje se
navodno, roditelji bune na samovolju ravnateljice, spominje se fizički obračun između roditelja,
navodi se da je dijete od 6 godina otišlo iz Dječjeg vrtića „Cvrčak“. Ukoliko je to istina, nije
dobro. Navodno da se provode velike restrikcije, da roditelji donose kojekakve materijale u vrtić
jer toga nema. Ukoliko je to istina, valja pomoći djelatnicima vrtića.
Odgovor vezan za pitanje o parkiralištu dao je Matija Mustač, napominjući da su godišnje
parkirne karte povlaštene. U Gradu Virovitici je i dnevna parkirna karta povlaštena zbog cijene.
Od ove godine uveli smo novi sustav te ističe da je Virovitica jedini grad koji naplaćuje po 1,00
kn. Parkiranti ne mogu napisati kaznu nikome tko nije unutar parkirališta označenog plavom
bojom, a jako puno situacija ima da ljudi koji nisu invalidi, parkiraju na mjesta za invalide. Naš
Pravilnik i Odluka je da građani koji se ne nalaze unutar zone naplate, ne mogu imati godišnju
kartu, osim ako su zaposleni na tom području. Dnevna parkirna karta je 50% jeftinija ukoliko se
dođe u roku 3 dana kupiti. Ako se toj osobi teško kretati, a nema invalidnost, poziva ga da dođe
u Poslovni park gdje će se vidjeti što se može napraviti.
Na pitanje vezano za liftove, odgovor je dala Tihana Harmund napominjući da se, što se tiče
projekta ugradnje dizala u višekatne zgrade, čeka natječaj. U službenom očitovanju Ministarstva
regionalnog razvoja (koje bi trebalo objaviti taj natječaj), odnosno pojašnjenje oko ugradnje
dizala objavljeno 17. 04. na službenim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja. Kažu da je
održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima Europske komisije kako bi se u okviru izmjena
operativnog programa konkurentnosti i kohezije, a koje bi trebale biti kroz nekoliko mjeseci,
uvrstilo financiranje ugradnje dizala. Posljednji takav sastanak održan je u Zagrebu krajem
veljače kada je od strane Europske komisije obećano da će se pisanim putem očitovati na naše
opetovane, argumentirane zahtjeve. Prema informacijama, odgovor Europske unije očekujemo
da kraja ovoga mjeseca.
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje u vezi Tvina da se radi o privatnoj tvrtci, koja posluje, nije
u stečaju, i ne dobivaju ljudi otkaz, nego na Zavodu objavljuju da se primaju ljudi. To što se
skupina dioničara međusobno svadi sa predstavnikom uprave i što je to na sudu, ne mogu
komentirati, a ni vi g. Prpiću jer se to zove utjecaj na sudstvo. Dok se vodi sudski spor vezano za
Tvin, niti Gradskom vijeću niti gradonačelniku nije mjesto ni vrijeme da komentiramo sudske
sporove jer tada politika radi pritisak na pravosuđe. Kao gradonačelniku, bitno mu je da se Tvinu
ostvare takvi poslovi, da pomognemo Tvinu, bez obzira tko bude u Tvinu, da radnici tamo dobe
što veće plaće. Jer, jedini generator glavnih izvora prihoda Grada su plaće. Jedini pravi
sindikalista koji bi trebao bit u ovoj državi je Grad. Zato što se jedino gradski proračun puni: što
su veće plaće, to je veći proračun. Imamo više za socijalu, za djecu, šport i sve ostalo. Tako ćemo
se i postaviti: Razvojna agencija će se prebaciti na gospodarstvo, generirat ćemo i poticati mlade
poduzetnike, OPG-e, obrte, mala, srednja i velika poduzeća, kako bi što više novaca povukli iz
EU fondova, da ih motiviramo da imaju što manji trošak. A onaj prihod koji ostvare da ne
uzimaju kao dobit, nego prebace upravo na plaće radnika kako bi imali zadovoljne radnike, a mi
zadovoljne građane. Oko Tvina niti oko bilo koje privatne tvrtke ne želi ništa komentirati. Kao
gradonačelnik neće dozvoliti da se desi sudbina Gaja u Virovitici. S obzirom da navedena tvrtka
zbog ovakvih prozivanja doživljava štetu jer je na tržištu, o Tvinu ćemo pričati najbolje. Tvin je
je jedini drvoprerađivač koji 100% pretvara drvo u namještaj. Tvin je ostao jedini
drvoprerađivački gigant na ovom području. Ponudit će upravi da se krene u energetsku
učinkovitost kao bi im se smanjili troškovi i inputi, samo da se povećaju plaće. Zadaća
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gradonačelnika je da štiti svako radno mjesto, a ne da se petlja u svađe ili tuđe ratove, a pogotovo
ne gdje se vode sudski procesi. Kao gradonačelnik, ponosan je na tvrtku Tvin i se njegove radnike
koji su, kao tvrtku koja nas prezentira u najboljem mogućem svjetlu, bez obzira na svoje
unutarnje probleme. S obzirom da je veliko tržište pred nama i često dolaze investitori, u nekoliko
navrata i drvni klaster iz Njemačke, obratili su se gradu da im pomognemo ne samo sa Tvinom,
nego i sa Contorteom, Javorović, nekoliko manjih kao Palković, Ciprijanović, Abramović i drugi.
Moja zadaća je da zajedno sa svim službama pomognemo koliko možemo da te firme dobiju
poticaje iz EU fondova, da im omogućimo što lakše poslovanje, a i da ih pratimo na tržištu.
Izražava žaljenje što o Tvinu ne slušamo s kime posluje, što se proizvodi i izvozi, nego samo
negativnosti. U vezi anonimne prijave, napominje da je tražio izvješće ravnateljice vrtića o tome,
što je ona i učinila. Ravnateljica je sazvala psihologinju i sve u vrtiću i tražila očitovanje. Nitko
nije ništa vidio. Policija je istraživala po anonimnoj prijavi, nitko ništa nije znao da se netko
potukao. Danas na Vijeću, umjesto o lijepim stvarima, ulaganjima, energetskoj obnovi,
opremanju vrtića, mi razgovaramo o tome da su se neka dva roditelja potukla. Ovakva anonimna
prijava na teret ravnateljice postaje kletva i blaćenje. Za to dijete koje je pobjeglo, ravnateljica je
izrekla sankcije za što postoje i dokazi, ali ovdje se tvrdi da nije. Pišu se anonimke protiv vrtića
i teta koje stvarno dobro rade. Cilja nam je da što više djece bude u vrtiću da roditelji mogu raditi.
Moramo potaknuti da se otvaraju privatni vrtići, idemo sa gradnjom novog vrtića u Sv. Đurađu,
a slijedeći dječji vrtić bit će u Milanovcu. Ako netko ima primjedbu na rad, neka se potpiše i
dođe na razgovor s argumentima.
Siniša Prpić se slaže da svaka anonimka može biti zlonamjerna i one su produkt straha. Smatra
da treba pisati ali potpisati se i red je da se provjere navodi. Vezano za ugradnju liftova, boji se
da ministarstvo nije odradilo svoj posao i da ćemo to moći nastaviti tek 2021.g. Vezano za Tvin,
sa gradonačelnikom se 70% slaže napominjući da ovo nije pitanje da bi provocirao. On je ponos
Virovitice i neka se ujedine i budu pametni. A politika, može. U vezi parkirnih karata, smatra da
su pravila tu da se krše. Pravilnik mijenjajte i izađite u susret tim ljudima da dobiju godišnju
kartu.
Gradonačelnik Ivica Kirin napominje da što se tiče parkirnih karata, vijećnici će imati priliku
glasati za proračun i proširenje parkirališnih mjesta. Radi se na dva velika parkirališta i kada se
stvori dovoljan broj parkirališni mjesta, proširit ćemo broj građana koji će dobiti godišnju kartu.
Kada se donosi odluka, ona mora biti pravedna jer se donosi za sve građane jednako, a ne samo
za jednoga. Radimo na proširenju parkirališnih mjesta i kada se dovoljan broj parkirališnih mjesta
proširi, dat ćemo mogućnost. Vezano za privatne tvrtke, smatra da kada nešto propadne kriva je
politika. Kada gradonačelnik Grada Virovitice bude na bilo koji način odlučivao o sudbini bilo
koje privatne firme, jedini koji meni mogu doći pred vrata su djelatnici javnih poduzeća u kojima
je predsjednik skupštine. Vezano za anonimnu prijavu, raspravlja se o nezadovoljnim
djelatnicima, pitajte radnika Tvina što misle o djelatnicima u javnim ustanovama. Nije problem
u javnom sektoru, nego što privatni sektor kaska i moramo dignuti plaću privatnom sektoru, da
demotiviramo ljude iz javnog sektora da prelaze u privatni sektor. Vezano na anonimke poziva
one koji imaju čistu savjest da se ne boje i da se jave gradonačelniku.
Predsjednica Lahorka Weiss u 18,07 sati zaključuje aktualni sat i određuje pauzu.
U 18,32 sati nastavlja se sa sjednicom. Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sa sjednice
odsutan Dražen Kurečić, a nazočan Domagoj Hercigonja, te je nazočno ukupno 17 vijećnika.
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Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je vijećnik Dražen Kurečić odsutan od 2. točke dnevnog
reda, a vijećnik Domagoj Hercigonja je nazočan od 2. točke dnevnog reda, te je nazočno 17
vijećnika.
Ad 2.)
Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Primjedbi nije bilo, te se Zapisnik daje na
usvajanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno usvojen
Zapisnik
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Ad 3.)
Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2018. g.
Za raspravu se javio Siniša Prpić. Kako pod ovom točkom nije bio nazočan izvjestitelj koji bi
odgovorio na pitanja, predsjednica Lahorka Weiss predlaže da se rasprava i glasovanje o ovoj
točki odgodi pred kraj sjednice.
Ad 4.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za
2018. 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 Osnovne škole Ivane BrlićMažuranić Virovitica za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je
jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za
2018. godinu
Ad 5.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2018.
godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu u kojoj su sudjelovali Hrvoje Belobrk i ravnateljica
Sanjica Samac. Nakon rasprave, predsjednica zaključuje raspravu i daje prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2018.
godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2018.
godinu
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Ad 6.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
za 2018. 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 Centra za odgoj, obrazovanje
i rehabilitaciju Virovitica za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je
jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica za 2018. godinu
Ad 7.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2018.
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 Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2018.
godinu
Ad 8.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2018. godinu
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala Nada Bartolić, predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2018.
godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2018. godinu
Ad 9.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog
križa Virovitica za 2018. 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 Hrvatskog Crvenog križa
Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je
glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog
križa Virovitica za 2018. godinu
Ad 10.)
Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2018. godinu
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Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Siniša Prpić i Draženko Majetić upravitelj skloništa,
predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je
jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu skloništa za životinje za 2018. godinu.
Ad 11.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2018. 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 Gradske knjižnice i čitaonice
za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2018. godinu.
Ad 12.)
Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2018. 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 2018.
godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2018. godinu.
Ad 13.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. 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 Kazališta Virovitica za 2018.
godinu sa zaključcima Kazališnog vijeća navedenim u članku 2. Odluke o usvajanju Godišnjeg
izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu, na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo
„za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu
Ad 14.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice za 2018. 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 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je
glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitice za 2018. godinu.
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Ad 15.)
Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada
Virovitice za 2018. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je potrebno izvršiti ispravak iznosa u tablici na str. 8.:
pod DVD Virovitica za kombi, planirano za 2018. umjesto „17.000“ treba stajati „170.000“ te
otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu i daje prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada
Virovitice za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada
Virovitice za 2018. godinu.
Ad 16.)
Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu na
glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2018. godinu.
Ad 17.)
Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim
izvješćem za 2018. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim
izvješćem za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim
izvješćem za 2018. godinu.
Ad 18.)
Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2018. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2018. godinu na glasovanje: 17
vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2018. godinu
Ad 19.)
Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice za
2018. godinu
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Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu u kojoj su sudjelovali Marko Zelenika i Hrvoje
Belobrk, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Virovitica. Kako se
za riječ nije nitko drugi nije javio, zatvara raspravu i daje prijedlog Informacije o nezaposlenosti
i zapošljavanju na području grada Virovitice za 2018. godinu na glasovanje: 17 vijećnika je
glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice za 2018.
godinu
Ad 20.)
Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018.
godini
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018.
godini na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018. godini
Ad 21.)
Donošenje Odluke o provedbi projekta na području grada Virovitice „Izgradnja i opremanje
Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad“
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Siniša Prpić i Kristijan Sabo, predsjednica Lahorka Weiss
daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 5 vijećnika se suzdržalo od
glasovanja, te je donesena
Odluka
o provedbi projekta na području grada Virovitice „Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta
za građevinski otpad“
Ad 22.)
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Poslovna zona Zapad 2
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona
Zapad 2 na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Poslovna zona Zapad 2
Ad 23.)
Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za grad
Viroviticu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
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Odluka
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za grad Viroviticu
Ad 24.)
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Virovitica
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Virovitica na glasovanje: 17 vijećnika je
glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Gradskog muzeja Virovitica
Ad 25.)
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja
za školsku godinu 2019./2020.
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni
obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je
jednoglasno donesena
Odluka
o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu
2019./2020.
Ad 26.)
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja
Virovitica
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o izmjeni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
Ad 27.)
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada
Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o izmjeni Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Virovitice
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Ad 28.)
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice

Ad 29.)
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu k.č.br. 2614/4
sa 3 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesena
Odluka
o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu k.č.br. 2614/4 sa 3 čhv upisanom
u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
Ad 3.)
Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2018. g.
Predsjednica otvara raspravu u kojoj su sudjelovali Siniša Prpić koji je istaknuo problem
sigurnosti na skretanju ceste iz Vukovarske ulice prema Strukovnoj školi i KTC-u i po pitanju
brzine te je zatražio da se o tome obavijesti policija, te Gradonačelnik Ivica Kirin koji napominje
da je upoznat sa problemom i da ima predviđeno rješenje. Kako se nitko drugi nije javio za riječ,
predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2018. g. na glasovanje: 17 vijećnika
je glasovalo „za“ te je jednoglasno donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2018. g.
Ad 30.)
Pitanja i prijedlozi
Siniša Prpić podsjeća da je već bilo rečeno da će se promijeniti i uskladiti boje fasade, posebno
na zgradi na šetalištu Edite Schubert, te traži da se to što prije uskladi sa crkvom.
Kako se nitko drugi nije javi za riječ, predsjednica Lahorka Weiss u 19,20 sati zaključuje 19.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice.
Pročelnica – tajnica
Mirjana Terlecky, dipl.iur
Izradila
Branka Grizelj

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.

