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ZAPISNIK
sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice, sazvane po hitnom postupku, održane dana
03. srpnja 2019. g. s početkom u 17,30 sati.
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 19 vijećnika i to:
Dalibor Per, Lahorka Weiss, Vlado Hodak, Marko Zelenika, Ivan Ćavarušić, Miljenko Sabo,
Gordana Domjanić, Željka Francetić, Hrvoje Belobrk, Davor Špoljarić, Josip Perović, Dino
Pavoković, Dražen Kurečić, Vlatka Drima, Nada Bartolić, Zdravko Rengel, Siniša Prpić, Darko
Lešković i Vladimir Čordašev.
Odsutni: Domagoj Hercigonja i Marinko Kukić koji su izostanak opravdali.
Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Damir Marenić i Vlasta
Honjek Golinac, pročelnici: Đurđa Aragović, Mirjana Terlecky, Kristijan Sabo, Vesna Grbac,
Boris Horvat i Alen Bjelica.
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je potrebno izmijeniti Odluku u nazivu i točki V.
Budući da to nije opći akt, nije potrebno odluku mijenjati amandmanom, već kao predsjednica
predlaže izmjenu odluke tako da se naziv mijenja: umjesto naziva „Odluke o ovlaštenju
gradonačelnika“ u naziv: „Odluka o postupanju gradonačelnika“, te u članku V. umjesto riječi:
„Ovlašćuje“ stajat će „Zadužuje“ se gradonačelnik. Vijećnici su dobili novu Odluku. Zatim
predlaže slijedeći
Dnevni

red:

1. Donošenje Odluke o postupanju Gradonačelnika
Na predloženi dnevni red 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je glasovalo „protiv“, te
je dnevni red usvojen.
Ad 1.)
S obzirom da je sjednica sazvana u hitnom postupku, predsjednica Lahorka Weiss poziva
Tajnicu Grada Mirjanu Terlecky da obrazloži odluku, zašto se donosi u hitnom postupku i zašto
je bitna za naš grad.
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Obrazloženje je dala Mirjana Terlecky napominjući da nakon saznanja o počinjenoj šteti na
proračun Grada Virovitice, Grad Virovitica i dalje mora biti servis svojih građana i korisnika
koji se financiraju iz grada. Grad ima i obveze prema zaključenim ugovorima, projektima i
programima i ne može stati. Kako bi se svi ovi poslovi u gradu odvijala redovno, odmah su se
počeli određivati određeni poslovi, imenovano je Povjerenstvo koje je imalo obvezu da utvrdi
osnovni položaj financija, svih akata koje je eventualno potrebno donositi a vezano za
funkcioniranje odnosno stanje proračuna. Još uvijek se ne raspolaže sa točnim činjenicama kako
je postupano da bi se proračun oštetio niti koji je to iznos, a kada se to bude saznalo, biti će svi
odmah obaviješteni o tome. S obzirom na ovo stanje, da bi grad mogao dalje funkcionirati
stvorena je potreba da će u određenoj mjeri biti potrebno angažirati vanjske stručnjake, a možda
i revizorska kuća. S obzirom na hitnost takvih postupaka koji se moraju poduzeti, sazvana je
ova sjednica Vijeća sa navedenom odlukom gdje je rečeno što su upravna tijela do sada
napravila, da je gradonačelnik podnio kaznenu prijavu, da je obaviješteno Ministarstvo
financija, Državna revizija a Ministarstvo financija je od ponedjeljka u nadzoru u gradu. Kada
se utvrde iznosi, opseg štete i sl., predlaže se da se donese ova odluka kako bi gradonačelnik u
vrlo kratkom roku mogao provesti određene postupke, da se angažiraju ne samo revizorske,
nego i odvjetničke tvrtke, ako bude potrebno jer ćemo morati zatražiti i pravne savjete i dodatne
tumačenja.
Vesna Grbac dala je dodatno obrazloženje napominjući da je ova odluka neminovna vezano za
postupovne radnje gradonačelnika jer se ne zna što se sve može još događati u smislu
dokumentacije koja treba ptistići. Izvjestila je o do sada poduzetim radnjama, da je kontaktirana
je Zagrebačka banka i zatražena dostava podataka, ali su dobiveni podaci u obliku excel tablica
što nije vjerodostojan dokument. Ponovno je zatraženo da se dostavi vjerodostojnu
dokumentaciju sa potpisom i pečatom, što do danas nije dobiveno. Ministarstvu financija i
državnoj riznici je upućen dopis u smislu kako sve promjene provesti, kako na knjigovodstveno
ispravan način pokazati ove razlike koje se pokazuju, kako utvrditi činjenično stanje i na
ispravan način proknjižiti. Da bi Grad Virovitica mogao dobiti suglasnost Vlade za dugoročno
zaduživanje za investicije koje se financiraju unutar proračuna Grada, jedan od trinaest
elemenata koji su prilog zahtjevu Vlade za suglasnost za zaduživanje je i izjava Gradonačelnika
da on svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost, istinitost tako dostavljene dokumentacije.
Budući da imamo saznanja vezano za ove događaje, Gradonačelnik to ne može potpisati.
Vezano za proračunski nadzor, dvije djelatnice iz Sektora za financijski i proračunski nadzor
su u Gradu Virovitici a predmet nadzora je zakonitost izvršavanja Proračuna od 2010. do 2019.
g. U tijeku je i financijska revizija za 2018. g. koja je započela prije ovog događaja, u ožujku.
Mi smo svoj dio posla vrlo intenzivno radili i uspjeli doći do podatka koji ne može iznijeti i
čeka se da se dobije vjerodostojna dokumentacija Zagrebačke banke kako bi se došlo do
stvarnog činjeničnog stanja i da se proknjiži kroz poslovne knjige i nakon toga zatraži
suglasnost za zaduživanje. Ističe da grad normalno funkcionira, izmirene su obveze prema
dobavljačima, a stanje je danas na žiro-računu je 2,5 mil. kuna.
Dražen Kurečić napominje da Klub SDP-a, HSS-a i nezavisne vijećnice smatra da današnja
sjednica nije trebala biti po hitnoj proceduri i da nema potrebe za hitnim donošenjem ove odluke
jer ono što ova odluka sadržava, manje-više rade ostala tijela, Ured državne revizije, USKOK,
Državno odvjetništvo. S obzirom da je gradonačelnik odgovorna osoba, odgovoran je za
izvršenje i upravljanje proračuna, smatra da bi trebao podnijeti političku, moralnu i časnu
ostavku. Razočaran je i predsjednicom Gradskog vijeća jer oni kao gradski vijećnici nemaju
informacije o ovome što se događa, a s druge strane htio bi zaštiti sve vijećnike jer kada se radi
o trošenju novaca, dobivaju se prijedlozi gradonačelnika a očito je da su bili svjesno ili
nesvjesno obmanuti i sve ono što se donosilo prošlih godina, donosilo se krivo. Kada je bilo
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potrebe za hitnom sjednicom kada se saznalo za pronevjeru, onda nije bila hitna sjednica.
Ovime se gradonačelniku daje da radi što je već trebao raditi ako nije napravio propust, te ne
vidi smisao ove odluke.
Siniša Prpić referira se na izlaganje gđe. Terlecky, jer smatra da je nespretno reći da ljude koje
se misli angažirati ovim novcem, govori se o nivou znanja ljudi iz Ministarstva financija, što je
neprihvatljivo jer se hoće reći da ovaj grad i gradonačelnik ne vjeruje u državne institucije.
Podsjeća gđu. Grbac da oporba nije donijela odluku o zaduživanju nego je bila protiv. Ne slaže
se s g. Kurečićem samo u jednoj stvari i smatra da bi sjednice bilo dobro sazivati ako treba
svaki mjesec ali ne zato da se ide u nove investicije, nego zato da se obavijesti javnost o novim
detaljima istrage. Podsjeća da gradonačelnika za ovu godinu raspolaže sa 662.288,43 kn. HSPD
drži da su iznosi koje gradonačelnik želi za angažiranje odvjetničkih ureda i revizorskih tvrtki
znatno veći od ove sume. HSPD je protiv toga. Prave žrtve su virovitičani. Javno poziva
ministra unutarnjih poslova i glavnog državnog odvjetnika da se osobno preko svojih tijela
uključe i da imamo opet sjednicu za tjedan dana. Sukladno članku 8. Zakona o lokalnim
izborima, poziva Vladu Republike Hrvatske i predsjednika Vlade da donese odluku o
raspuštanju ovog saziva Gradskog vijeća, a gradonačelnika poziva da podnese neopozivu
ostavku kako bi se mogli održati novi izbori za Gradsko vijeće i za gradonačelnika.
Darko Lešković traži da se pojasni koga odnosno što treba ovom odlukom spasiti? Gđa.
Terlecky je rekla da su svi upoznati sa situacijom, no on nije. Gradonačelnik je rekao da su
došli do iznosa u svojoj istrazi od 17 mil. kuna. Do kojeg iznosa se danas došlo? Danas je
informacija da grad ne može normalno funkcionirati, a gradonačelnik je prije dva tjedna rekao
da grad normalno funkcionira i za taj iznos koji je otuđen, sa njim se nije računalo. Sada ispada
da će taj novac faliti. Unutar koliko godina su knjigovodstvene razlike?
Nada Bartolić smatra da se radi o nevjerojatnoj cifri i ne može dokučiti kako je moguće da je
unazad godinu i pol netko presretao izvješća iz FINE, korigirao i podmetao. Što se događalo sa
svim drugim godinama? Želi da grad nastavi funkcionirati uz zalaganje svih koji su prisegom
prihvatili svoju vijećničku dužnost. Kojim to institucijama državnim više ne vjerujemo? Ako
gradonačelnik ne može vjerovati Ministarstvu financija, državnoj reviziji, unutarnjoj reviziji,
Povjerenstvu koje je sam imenovao, kome da vjeruj građanin? Obzirom da nismo primili niti
jedno izvješće od ovih institucija koje provode izvide, da nema potrebe za nikakvo angažiranje
drugih revizijskih kuća koje samo mogu još više uzeti novaca iz proračuna. Smatra da ima
stručnih ljudi, koji ako nisu kompetentni da riješe ove probleme, ima pozicija u proračunu
„Intelektualne usluge“ što se može iskoristiti. Da gradonačelnik donosi akte vezano uz
proračun, što onda treba raditi Gradsko vijeće? Od kuda sada gradonačelnik nema pravo
stavljati svoj potpis? Da li je Grad Virovitica optuženik pa ga treba zastupati na sudu? Smatra
da nema potrebe za takvom brzom intervencijom. Želi da se ovaj postupak provede do kraja da
se sa sigurnošću može reći tko je krivac koji nas je usosio za 17.246.000 kn. Smatra da je
izuzetno bilo teško mladom čovjeku staviti teret i financija i gospodarstva, trebalo je to
podijeliti i to nam se ne bi dogodilo.
Zdravko Rengel napominje da je razočaran diskusijom gđe. Grbac koja je iznijela da naše
službe u gradu nisu dovoljno stručne da ovo razriješe. Imamo i unutarnju reviziju, vanjsku
reviziju, da li imamo i USKOK u gradu? Nitko nije dovoljno stručan od svih tih institucija?
Predlaže da institucije rade svoj posao a gradonačelnik ima ovlasti stisnut službe u gradu za
koje je siguran da jesu stručne, da knjigovođe znaju čitat izvode, da računovođe znaju to
proknjižit. Nije za to da se gradonačelniku da još jedno zaduženje. Predlaže da, nakon što se
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utvrde činjenice, ako bude trebalo nešto poduzimat održati sastanak, ako treba svaki tjedan da
bude sjednica.
Mirjana Terlecky ističe da je rekla Grad Virovitica ima kvalitetne stručne službe koje znaju
odraditi svoj posao, ali isto tako da one odrađuju svoj posao u okviru određene djelatnosti koja
se u ovom gradu mora raditi. Ovo je nešto izvanredno. Ova odluka je pravna stvar koja nama
treba za postupanje. Činjenica je da imamo unutarnju reviziju, ali imamo mnogobrojne druge
aktivnosti. Radi se o tome da će masa stvari proizaći iz ove analize odnosno postupka. Što se
tiče zahtjeva oporbe za održavanje hitne sjednice, napominje da je zahtjev došao u ponedjeljak,
a u utorak je već bilo sazvano sastanak predsjednika klubova vijećnika, dnevni red je bio gotov
i umjesto 15 dana, u roku 7 dana je bila slijedeća sjednica Vijeća i nije bilo potrebe sazivati u
roku 3 dana jednu sjednicu da bi nakon 5 dana bila druga sjednica. Naravno da nemamo
obavijesti vezano za istrage nadležnih institucija, određujemo svoj posao a kako državne
institucije što rade, to su njihova pravila gdje mi ne možemo ulaziti. Grad još uvijek nije pisano
dobio da se nešto provodi. Da je netko znao za ovaj događaj sigurno bi prije reagirao. Vezano
za nadzor, napominje da ima maksimalno povjerenje u inspekciju Ministarstva financija koji
su nam puno pomogli sa savjetima. Oni ne mogu ići iznad onoga što je njima zakon i ostali
propisi dozvolio. Oni će utvrditi stanje i reći na koji način će se to riješiti, a sve ostalo,
usklađenja, provjere, svi razmišljamo na koji način vratiti novce. Osobno nema dovoljno
saznanja na koji način i kako jer su to vrlo obimni i teški postupci. Poteškoća nema, grad
redovno servisira sve što treba. Imamo na računu novce i nije bilo nikakvih problema što se tiče
izvršavanja obveza. Intelektualne usluge, da ukoliko bude bilo potrebno, ali napominje da
rebalansa proračuna nije bilo i imamo iznose kakvi su bili u 11 mj. prošle godine i još uvijek je
na snazi a gđa. Grbac će reći kada će se uopće moći ići na rebalans proračuna. Ne mogu se
predvidjeti nekakve isplate i ugovaranje poslova ako nemamo osigurana sredstva, što je jedan
od razloga zašto ova odluka, a bilo koji iznos da se naplati ili potpiše ugovor, biti će vidljiv u
proračunu.
Siniša Prpić napominje da je teško shvatiti da je nestalo 17 mil. kuna a kaže se da Grad redovno
posluje. Do kojeg trenutka? Da li će trpjeti projekti i zaposlenici Grada? Postavlja pitanje da li
je prema informacijama od osječkog USKOK-a istragu preuzeo zagrebački USKOK? S
obzirom na način na koji se formulira obrana grada i silan novac koji će se dati za odvjetničke
i revizorske kuće, da li je Grad Virovitica osumnjičenik?
Darko Lešković nije zadovoljan odgovorima jer nije dobio odgovor niti na jedno pitanje. Koji
iznosi su do sada pronađeni da su upitni, za koje iznose je proračun oštećen, i koji iznosi
gradonačelniku sada trebaju za svoju privatnu obranu? Do kojeg iznosa će ovo vijeće ovlastiti
gradonačelnika?
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da što se tiče iznosa, nema još nikakve službene
informacije.
Mirjana Terlecky napominje da je današnja tema Odluka o postupanju gradonačelnika. Inače,
u svim dosadašnjim odlukama je pisalo „ovlaštenje“ gradonačelniku što znači da se nekome
daje punomoć izvan koje se ne može postupati. Gradonačelnik obavlja određene poslove i on
niti sukladno zakonu i statut ne može donositi nikakve odluke koje su u domeni Gradskog
vijeća. Što se tiče pitanja za privatne tužbe, ne zna iz čega je zaključeno da bi se netko mogao
privatno braniti na teret Grada Virovitice i proračuna. Ovdje jasno stoji da se cijela odluka
odnosi vezano za zastupanje Grada Virovitice.

