
 

 

 

  

                  

 

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

                GRAD VIROVITICA 

                GRADSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 021-02/20-01/04 

UR.BROJ: 2189/01-07/3-20- 

Virovitica,  

 

Z A P I S N I K 

 

sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 20. svibnja 2020. g. s početkom 

u 16,30 sati. 

 

Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 17 vijećnika i to: 

Lahorka Weiss, Dalibor Per, Vlado Hodak, Marko Zelenika, Ivan Ćavarušić, Domagoj 

Hercigonja, Miljenko Sabo, Gordana Domjanić, Željka Francetić, Hrvoje Belobrk, Davor 

Špoljarić, Josip Perović,  Dino Pavoković, Dražen Kurečić, Vlatka Drimal, Nada Bartolić, 

Siniša Prpić i Vladimir Čordašev. 

 

Odsutni: Zdravko Rengel, Marinko Kukić koji su izostanak opravdali, te Darko Lešković.  

 

Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Damir Marenić i Vlasta 

Honjek Golinac, Đurđa Aragović, Kristijan Sabo, Vesna Grbac, Boris Horvat, Alen Bjelica,  

Maja Vrbančić, Maja Kirin, Željko Iharoš direktor Flore VTC d.o.o. Virovitica, Matija Mustač 

direktor Poslovnog parka Virovitica, Tihana Harmund ravnateljica Razvojne agencije VTA 

Virovitica, Ivica Tomljanović, ravnatelj OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, Sanjica Samac, 

ravnateljica OŠ Vladimir Nazor, Margarita Kovačević, ravnateljica COOR-a, Damir 

Mihaljević, ravnatelj Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Željka Grahovac, ravnateljica 

Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Mihaela Kulej, ravnatelica Gradskog muzeja 

Virovitica, Tomislav Pintarić, v.d. ravnatelj Kazališta Virovitica, Josip Škrablin, predsjednik 

Športske zajednice Grada Virovitice, Katarina Đurđević, direktorica Turističkog ureda Grada 

Virovitice i upraviteljica Zaklade Grada Virovitice, te predstavnici tiska i televizije.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss predlaže da se točka 26. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu 

Dječjeg vrtića Cvrčak  Virovitica za 2019. godinu  skine sa prijedloga dnevnog reda i daje 

prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“ a 2 vijećnika su glasovala „protiv“, te je 

ova točka skinuta sa prijedloga dnevnog reda. Zatim, predlaže slijedeći 

 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Aktualni sat 

2. Usvajanje Zapisnika sa: 

a) 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 
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b) 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

c) 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu 

4. Donošenje Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja 

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 

7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2020.godinu i projekcija za 

2021.g. i 2022. godinu 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 

2020. g. 

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 

10. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 

2020. godini 

11. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice u 

2020. godini 

12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2020. godinu  

13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g.  

14. Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Virovitice 

15. Donošenje Odluke o grobljima 

16. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

Proračuna Grada Virovitice 

17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica 

18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica 

19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica 

20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2020/2021. 

21. Utvrđivanje Prijedloga  Mreže osnovnih škola na području Grada Virovitice 

22. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica 

za 2019. godinu 

23. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 

2019. godinu 

24. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica za 2019. godinu 

25. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2019. 

godinu 

26. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva 

Crvenog križa Virovitica za 2019. godinu 

27. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2019. godinu 

28. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2019. godinu 

29. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu 

30. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 

2019. g.  

31. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2019. godinu 
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32. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih 

financijskim izvješćem za 2019. godinu 

33. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2019. godinu 

34. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje doktora  medicine i drugih zdravstvenih radnika 

koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove 

za područje grada Virovitice  

35. Pitanja i prijedlozi. 

 

Na prijedlog dnevnog reda 16 vijećnika je glasovalo „za“ a 1 vijećnik je glasovao „protiv“ te je 

predloženi dnevni red usvojen.  

 

 

Ad 1.) 

Aktualni sat 

 

Predsjednica Lahorka Weiss napomenula je da: „Pitanja postavljaju predsjednici klubova 

vijećnika i to slijedećim redoslijedom: prvi će postavljati pitanje ispred Kluba vijećnika HDZ-

a, HSLS-a i HSP AS-a Miljenko Sabo,  zatim ispred Kluba vijećnika SDP-a, HSS-a i nezavisne 

vijećnice Dražen Kuečić,   ispred kluba nezavisnih vijećnika i MOST Siniša Prpić, a zatim 

vijećnik Marko Zelenika.“  

 

Miljenko Sabo postavlja pitanja: „Prvo pitanje upućujem gradonačelniku ili pročelnici Vesni 

Grbac: iz medija čujemo da je grad zadužen skoro u iznosu jednogodišnjeg proračuna, te moli 

da vijećnicima  koji nisu ekonomisti i građanima grada Virovitice odgovore koliko je Grad 

ovog trenutka zadužen, koliko se sredstava vratilo kroz ovu godinu od svih kredita koji smo 

digli, i koliko moramo vratiti do kraja godine? Nadalje, u dnevnom redu je i točka podizanje 

dugoročnog kredita u iznosu od 27 mil. kuna, ako nam Vlada odobri, da li taj kredit, ako ga 

budemo digli, ima ikakve veze sa smrću pročelnika Palma i za čega se misli utrošiti? Drugo 

pitanje upućuje gđi. Grbac: s obzirom na novonastalu situaciju zbog pandemije korona virusa i 

da je Grad donio Program mjera pomoći gospodarstvenicima, kako su se provele mjere, kako 

su to prihvatili gospodarstvenici, obrtnici? Koliko ste zahtjeva riješili i koliko će to na kraju 

koštati Grad Viroviticu, financijski? Treće, vezano za negativan nalaz državne revizije, a s 

obzirom na medijske natpise, moli gradonačelnika da vijećnicima i građanima ponovno objasni 

negativan nalaz. Slijedeće pitanje također upućuje gradonačelniku: s obzirom na situaciju s 

opstankom proizvodnje šećera u našoj županiji i medijskim istupima županijskog vijećnika 

Mate Vukušića koji je medijima iznio da je „lokalna politika kriva za situaciju sa šećeranom“, 

što su županijska i gradska vlast poduzele po tom pitanju odnosno, imate li saznanja što će biti 

sa našom šećeranom? S obzirom na nedavni vandalizam i uništavanje pročelja Gradske uprave, 

odnosno spomenika kulture Palače Pejačević koji neki tumače slobodom govora i aktivizmom, 

što naš klub vijećnika nikako ne može prihvatiti i najoštrije osuđuje, moli gradonačelnika da 

pojasni  tko će za taj čin snositi odgovornost i podmiriti troškove sanacije pročelja ovog 

spomenika kulture? Ako se nešto ne napravi, možemo očekivati i svi mi vijećnici, jer i mi smo 

krivi za proračune, oporba očito nije kad nije ni glasala, možemo očekivati u Čemernici, 

Požarima, Taborištu da će ona krenuti i po kućama.“ 

 

Gradonačelnik Ivica Kirin na pitanje vezano za zaduženje Grada: „To je u ovo vrijeme izbora 

popraćeno kroz medije sa zlonamjernim širenjem neistina, da se Grad dodatno zadužuje, sve 

zbog toga što se desila pronevjera, i da dižemo kredite na kredite koje će na kraju morati plaćati 

naši građani i pitanje je da li Grad može financijski opstojati. Dat će odgovor jasno i 

nedvosmisleno brojke onakve kakve jesu, a onaj tko tome ne vjeruje može dobiti službeno od 
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Grada, od poslovne banke, da se uvjeri sam u ono što govori kao gradonačelnik. U ovo vrijeme 

kampanje svi politički dižu tenzije na jedan veći nivo, i odgovarat će na pitanja s obzirom da 

nije predmet izborne kampanje niti je kandidat na parlamentarnim izborima, te neće dozvoliti 

niti jednome političaru da na meni gradi svoju karijeru. Prvo, davno je bilo planiran dugoročni 

kredit od 50 mil. kn kredita da popratimo sve one investicije koje su u gradu nedostaju. Ali, 

kada se u toku godine doznalo da imamo pronevjeru u gradskom proračunu, nismo imali točno 

knjigovodstvo i nismo mogli tražiti suglasnost Vlade i zbog toga je propao kredit od 50 mil. 

kuna, gdje osim ovih EU projekata, Dvorca, škola i ovoga za što se sada zadužujemo 27 mil. 

kuna, bio je i gradski bazen, ceste, nogostupi i još puno toga što smo planirali izfinancirati kako 

bismo još više novaca povukli iz EU fondova i završili investicijski ciklus u slijedećih 3 godine 

u Gradu Virovitici. U ovom kreditu, udio Grada Virovitice je: u COOR-u nova dvorana i trg 

koštali su 83.882.000 kuna a udio Grada je 9,5 mil. kuna, i taj udio financiramo iz kredita na 

10 g. U energetske obnove domova su ušli Podgorje, Korija, Rezovac, Golo Brdo, Rezovačke 

Krčevine, Milanovac, Sveti Đurađ, te streljana na Vegeški, gdje je od 16 mil. kuna udio grada 

3 mil. kuna i gdje ćemo dobiti energetski učinkovite projekte, smanjit će se troškovi grijanja i 

hlađenja i sami građani i udruge će dobiti kvalitetniji prostor za boravak. Idemo na proširenje 

Dječjeg vrtića Cvrčak, staru školu COOR-a ćemo pretvoriti u vrtić kako bismo svu djecu primili 

u vrtić bez obzira što gradimo još vrtić za koji moramo sufinanciranje platiti u Sv. Đurađu. Kroz 

ovaj kredit htjeli smo riješiti i tri nerazvrstane stare ceste: Preradovićeva od Kazališta do 

groblja, Gundulićeva i ulica Svetog Trojstva, a ostale ceste ćemo financirati iz vlastitog 

proračuna. 2009. g. kada smo digli 30 mil. kuna kredita, kada je bila ovdje rasprava kako 

zadužujemo djecu itd., na tih 30 mil. kuna smo tada vezali 100 mil. kn investicija, ulagali u 

škole, ceste i sve ono što je bilo potrebno gradu. Taj kredit je isplaćen u  1. mjesecu ove godine. 

Trenutno Grad nema dugoročnog kredita. Ono što smo digli krajem godine, zbog ne dizanja 

dugoročnog kredita i zbog velikih naplata od izvođača jer smo potpisali ugovore a država i EU 

fondovi kasne u isplati sredstava, morali smo se zadužiti kratkoročnim kreditima da isplatimo 

svoja dugovanja prema izvođačima radova kako bi oni isplatili plaće, odnosno da ne potičemo 

daljnju nelikvidnost. Od tih 40 mil. kn kratkoročnog kredita, 20 je već vraćeno prije 2 mjeseca 

kada su stigli novci iz EU fondova za Dvorac, i sada za ovih 20 mil. do kraja godine bit će 

isplaćeno sve. Na kraju godine bit ćemo manje dužni nego 2019. g., po kratkoročnim kreditima 

neće biti duga, a više nemamo ni dugoročni kredit. Danas donosimo odluku da 27 mil. kuna 

vežemo direktno 126 mil. kn investicija koje su nominirane. Ali na tih 126 mil. kuna se radi i 

dokumentacija kao što je autobusni kolodvor, 3. Osnovna škola, Srednja glazbna škola s 

koncertnom dvoranom za koju će ići 100% financiranje. Za svaki projekt smo napravili 

financijsku konstrukciju i zbog toga što smo uložili u dokumentaciju smo išli raditi. U vezi 

negativnog nalaza revizije, podsjeća da je još u rujnu najavio da čim se otkrila pronevjera u 

gradskom proračunu, kakav bi trebao biti nalaz. Revizija se u Gradu Virovitici vrši svake 

godine. Od 2013. g. imamo problem sa krivotvorenjem i pronevjerom, kako to da stručnjaci iz 

Državne revizije to nisu vidjeli, a gradonačelnik je trebao vidjeti? Kako to da nije vidjela 

porezna? Imali smo ovdje sve revizije i svi smo glasali i po revizijama ispravljali nepravilnosti 

u poslovanju. Državna revizija ima zadaću a kontrolira poslovanje svake jedinice lokalne 

samouprave i svakog javnog poduzeća i za sve nepravilnosti, osim što je izvijestila nas i gradske 

vijećnike, dužna je izvijestiti i državno odvjetništvo. Da je netko primijetio bilo što, već bi 

državno odvjetništvo bilo obaviješteno. Danas korištenjem politikanstva u vrijeme izbora na 

račun nečega što je još u tijeku, istrage nisu završile, gdje je podnosioc kaznene prijave 

gradonačelnik koji ne smije o tome javno govoriti, smatra da je to nekorektno i morat ćemo se 

jedni drugima ispričati, a ja ću morati naći snage da oprostim da možemo dalje razgovarati. Jer 

ovo sve što je naneseno od prijava, izrečeno među ljudima, ispada kao da je foršpan  mafijaškog 

filma gdje je kum gradonačelnik sa mafijom ubija, krade, zastrašuje, ima sve pod kontrolom: 

policiju, državno odvjetništvo, poreznu, stručne službe, svi su u strahu od mene. A jedini koji 
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su borci protiv mene su hrabri političari i očekuju status narodnog heroja. Ono što najviše ljudi, 

je što dolaskom g. Bernardića, Mate Vukušić predsjednik županijskog SDP-a, hladno kaže: 

„navodno samoubojstvo“. Zna se tko može zatražiti obdukciju: članovi obitelji, državno 

odvjetništvo, sud ako se sumnja u nasilnu smrt. Javno sam rekao, grad će platiti sve troškove 

samo da skinemo tu ljagu i sa nas i sa Grada Virovitice. Ali, nitko ne traži obdukciju. Nema ga 

da mu kažem da svoje političko uvjerenje gradi na svojim projektima i na svom znanju, a ne na 

tuđoj nesreći. I toj obitelji i nama svima previše je naneseno i boli, da bi danas mogli normalno 

razgovarati oko toga. Sačekajmo da sve završi, pa ćemo vidjeti tko je kriv, i tko će za što 

odgovarati. Na pitanje u vezi šećerane, čovjek koji je u to vrijeme sjedio, kao šef partije čiji je 

gradonačelnik bio, SDP je bio na vlasi, šećerana je prodana 21. 06. 2002. g. tvrtki Eos za 110 

mil. kn. Prodali su ono što se nije smjelo prodati, gradski pročistač koji mi sada novi moramo 

radit u vrijednosti od 60 mil. kuna. U ono vrijeme su nanijeli štete u vrijednosti 30 mil. kn. Piše 

u tekstu novina da su „oni već prije znali“. A znate tko je znao, oni koji su zaposleni u šećerani, 

ugledni članovi SDP-a. Oni su znali informaciju. Da su rekli nama prije na Gradskom vijeću, a 

ne sada reći Grad je kriv. Spominje „Virovitičanku“ gdje je njego stric bio direktor i gdje se 

krpanje duga rješavalo na način da se u Grubišnom polju prodao pogon. Kada su stavili gđu. 

Blažević za direktoricu i Virovitičanka je otišla u stečaj. Tada zovem Zelinku da otvori 

Virovitičanku da je pokrenemo iz stečaja, angažiram svoju suprugu kao tehnologa, a raširili su 

priču po gradu da je Kirinova žena vlasnica Virovitičanke. Danas sjećamo svih aktera. Ne 

štedim ni bivše SDP-ovce i ni HDZ-ovce, onaj koji je upropastio javno dobro, ugrozio je i radna 

mjesta. Kada govorite o demagogiji, danas umjesto Opeca imate tvrtku Gradba koja proizvodi 

metalne konstrukcije, u Virovitičanki radi tvrtka Contorte koja proizvodi drveni namještaj, 

otvorena je Venita gdje radi preko 40 žena, umjesto Ukusa imate dvije tvornice obuće, umjesto  

Silosa je ZEA, umjesto Rapida rade RS metali. Nema više firmi od 5.000 zaposlenih na teret 

države. Tržište određuje broj zaposlenika. Ali ne može nitko u ovog gradu meni kao 

gradonačelniku u ovom sazivu HDZ-a govoriti da smo nešto krivo napravili. U vezi šećerane, 

održan je sastanak i problem je što nema dovoljno repe. Ove godine se digla cijena repe sa 250 

Eura/t na 400. Naši proizvođači će vjerojatno ponovno krenuti saditi, a do tada ćemo morati 

osmisliti druge načine. Gradska uprava zajedno sa županom, saborskim zastupnicima, smo 

sjedili i dogovarali da osmislimo proizvodnju da zadržimo ljude u šećerani. Ono što je jamstvo 

vlasnika šećerane je da se šećerana ne gasi jer je najmodernija i razmišlja se o bio šećeru i nekoj 

drugoj proizvodnji. Ne može se očekivati od privatnika da drži ljude bez prihoda. Dobar dio 

tehničara je već zaposleno na tržištu. Kada se ponovno pokrene šećerana, morat će se ljudi 

uvozit jer neće biti dovoljno domaćeg kapaciteta ljudi. U vezi vandalizma na Palači Pejačević, 

napominje da danas svjedočimo činu koji su zaprepastili čak i one koji su do sada blagonaklono 

gledali na sve dosadašnje aktivnosti. Tim aktivistima i tzv. novinarima poručuje da takav 

aktivizam vrše na svojoj privatnoj imovini. Ovo što je pošarana Palača Pejačević, pola Palače 

je gradsko a pola od privatnog vlasnika koji će tužiti jer ne može vjerovati da u jednom gradu 

kao što je Virovitica netko radi takve gluposti, pogotovo osoba koja se prije dvije godine 

doselila, koju smo svi primili domaćinski. Uništavanje kulturnih dobara je kazneno djelo. Da li 

će pravda biti jednaka za sve građane, s obzirom da se na video snimkama vidi da je prije 

dolaska dotične osobe došla još jedna osoba s foto aparatom, pripremala se i onda je dotična 

osoba počela bacati boju. Ona koja je bacala boju prijavila se sama policiji i dobit će kaznenu 

prijavu, a pitanje da li će se na sve aktere i sudionike primijeniti to pravilo. Ili, će se zato što je 

političar ili novinar gledati na to drugačije? Mate Vukušić je bio taj krivac za prodaju 

biopročistača jer gradom nije upravljao gradonačelnik, nego on. Neću odgovarat za djela svojih 

prethodnika , ali isto tako ću, zbog ljudi ovdje prozvati svakoga tko se namjeri na mene. Ljudi 

su me birali da upravljam ovim gradom, da rješavam probleme. Što će se desiti onog dana kada 

završimo sudove i povratimo sav novac, puno toga će biti jasnije jer će službene istrage završiti. 

Riječi su izrečene javno, u eteru i Virovitica je po nekima postao grad slučaj. A imamo divne 
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ljude, stvaralaštvo, a bave se aferama HDZ-a. Kome je Kirin toliko zla napravio da nas moraju 

mrziti? Što smo uništili? Može se svašta reći, ali se radilo, gradilo se i još se radi. Hoćemo 

stvoriti Viroviticu po svojoj mjeri, živim ovdje i nisam ovdje prolaznik.“ 

Vesna Grbac odgovora na pitanje u vezi Programa mjera pomoći gospodarstvu: „Vezano za 

zakup poslovnog prostora, podnesena su četiri zahtjeva koja su i odobrena u iznosu 37.531,37 

kn. Dvije osobe koje imaju pravo, još nisu podnijele zahtjev. Vezano za komunalnu naknadu, 

prema informacijama djelatnika iz komunalnog odjela, podneseno je 95 zahtjeva. Ima zahtjeva 

onih koji imaju po 30% i po 50% u raznim postupcima. I po jednom mjesecu je to iznos od 

106.529,60 kn, za travanj i za svibanj. Vezano za situaciju pandemije, izrađen je presjek na 

datum 17. 05. 2019.g. i 17.05.2020.g. u odnosu na značajnije stavke koje bi se mogle ticati 

pandemijskim mjera i utjecati na prihodovnu stranu proračuna: u 2019. g. porez i prirez na 

dohodak do ovog datuma ostvaren je u iznosu od 19.085.880,00 kn, a u 2020. g. u iznosu od 

19.110.892,00 kn, što znači da je čak i nešto malo više u ovom periodu ostvareno. Vezano za 

porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, u 2019. g. je ostvaren prihod od 161.730,00  

kn a u 2020.g.  123.709,00 kn. Budući da znamo da su ugostitelji bili zatvoreni, ovdje je nešto 

manje od 40.000 kn manje u ovoj godini ostvareno. Vezano za zakup poslovnih prostora u 2019. 

g. je ostvareno do 17.05.  263.819,00 kn, a u 2020. g. 258.327,00 kn, znači nešto malo manje u 

2020.g. Vezano za spomeničku rentu, odlukom ministrice kulture bila je obustavljena obveza 

plaćanja za ovaj period dok je pandemija, te je u 2019. do 17. 05. naplaćeno 64.836,00 kn, a u 

2020. g. 47.918 kn. Vezano za komunalnu naknadu  u 2019. godini je bilo naplaćeno 

4.342.659,00 kn, au 2020. do 17. 05. je naplaćeno 3.850.603,00 kn. Vezano za sam rebalans 

proračuna, vezano za zakup poslovnog prostora, po rebalansu smo predviđali smanjenje za 

50.000,00 kn, a smanjenje po osnovi prihoda od komunalne naknade smanjenje za 1.000,000,00 

kn. Saldo žiro-računa Grada Virovitice na 19.05. je bio 3.573.876,76 kn.“ 

 

Dražen Kurečić napominje i postavlja pitanja: „Predsjednici Gradskog vijeća dajem žuti karton, 

jer  ona mora reagirati kada gradonačelnik skreće sa tema koje se tiču djelokruga rada Grada 

Virovitice. Nama ste, kao oporbi,  puno puta znali reći da nešto nije u djelokrugu rada, pa mislim 

da bi bilo u redu da tako i gradonačelnika prekinete, pogotovo što je prekršio poslovnik barem 

deset puta. Prva dva pitanja su za g. Sabu: Kako to da je susjedna Općina Špišić Bukovica, koja 

je u odnosu na naš Grad kadrovski podkapacitirana, izgradila i stavila u funkciju sortirnicu 

otpada? Što je s našim reciklažnim dvorištem i sortirnicom otpada o kojem pričate već pet 

godina? Drugo, zabrinuti građanin upitao je na koji način se zbrinjava elektronički i elektronski 

otpad u tvrtki Spectra media u Vukovarskoj ulici? Ovo pitanje je bilo prije nekoliko godina, 

međutim građani tvrde da se i dalje tamo nešto zakopava u krugu tvrtke? Slijedeće pitanje tiče 

se g. Kirina: uskoro će biti godinu dana od kada je jedan mladi život skončan. Utvrđeno je da 

je pronevjereno 17 mil. kuna. Danas na dnevnom redu imamo točku o izvršenju Proračuna 

Grada Virovitice za 2019. g. i iskazani gubitak od samo 5,8 mil. kuna koji se isključivo tiču 

ovoga što ste malo prije pričali, o dijelu koji nije plaćen iz EU sufinanciranja. Objasnite kako 

je namiren ostatak od ovih 17 mil. kuna. Slijedeće pitanje za g. Kirina: sukladno ovim mjerama 

koje ste malo prije spominjali a koje su donesene u ovo krizno vrijeme, po zadnjim 

informacijama od gđe. Vesna Grbac vidi se da je saldo grada u plusu u odnosu na prihode iz 

prošle godine u ovo vrijeme, vi ste smanjili, navodno, ja nemam tu informaciju, sebi onih 20% 

plaće, direktorima poduzeća, 15% pročelnicima i ravnateljima ustanova, te 10% svim 

zaposlenicima gradske uprave, odnosno ustanova kojima je grad jedini osnivač. Na osnovu 

kojeg dokumenta ste donijeli tu odluku o smanjenju plaće 10%, odnosno na koje vrijeme? Da 

li do proglašenja kraja epidemije Korona virusa ili je to otvoreno do daljnjega, bez nekog 

vremenskog roka? Grad Virovitica poznat je kao grad šećera i grad klompi. Bez šećera smo već 

očito polako ostali, a pitanje je koliko ćemo dugo biti grad klompi. Ono što mene zanima i 

javnost, što ste vi učinili kada ste sazvali ovaj famozni sastanak na koji ste pozvali župana, na 
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kojem ste vi bili kao organizator sastanka i naša dva saborska zastupnika g. Đakić i Tolušić, u 

smislu vašeg dogovora, što ste riješili svojim dogovorom i što će to značiti iz djelokruga vašeg 

grada za opstanak Tvornice šećera u Virovitici? Pričali ste o negativnom nalazu državne 

revizije, tko je zakonski odgovoran zato što je bio negativan nalaz državne revizije? 

 

Kristijan Sabo odgovarajući na pitanja ističe slijedeće: „Općina Špišić Bukovica nije otvorila 

sortirnicu, otvorila je reciklažno dvorište, to je velika razlika. Što se tiče recilažnog dvorišta 

Grada Virovitice, Grad Virovitica je prošle godine raspisao javnu nabavu. Pošto je ponuđena 

cijena bila puno veća od one što nam je Fond pristao sufinancirati, poništili smo natječaj i 

ponovno smo nominirali projekt prema Fondu. Odobren nam je 4,9 mil. kuna vrijedan projekt 

novog reciklažnog dvorišta, 85% sufinanciranje. Javna nabava je završila prije dva tjedna, 

izabran je najpovoljniji ponuđač. Ugovorena je cijena 3.316.000 kn, od toga 85% sufinancira 

fond za zaštitu okoliša. Jučer je bilo uvođenje u posao, posao je dobila tvrtka Hidroving, radove 

stručnog nadzora tvrtka CIP iz Virovitice, i slijedeći tjedan bi krenuli sa prvim pripremnim 

radovima. Što se tiče sortirnice, Grad Virovitica je uz pomoć tvrtke Flora je ugovorio posao 

izrade projektne dokumentacije. Natječaj ministarstva završava krajem 6. mjeseca a mi imamo  

90% potrebne dokumentacije za taj natječaj. Sutra bi trebao biti predan idejni projekt za 

lokacijsku dozvolu. Ona je jedan od akata koji su potrebni za nominaciju ministarstvu. Nadamo 

se do kraja godine da će odluka biti, i da u slijedećem razdoblju 2021.i 2022., dok se izradi 

dokumentacija, da će započeti prvi radovi. Što se tiče elektroničkog otpada, na području grada 

Virovitice tvrtka Spectra media ima dozvolu za oporabu elektroničkog i elektronskog otpada. 

Sve tvrtke koje se bave oporabom bilo kakvog otpada, svakih pet godina moraju dobiti od 

ministarstva dozvolu. Mi svaki puta dobijemo obavijest. Vani to rade uredno i nikada ih niti 

jedna inspekcija nije zatvorila. Za ono što se govori da tamo zatrpavaju neki otpad, ne, to je 

staklo za koje su dobili suglasnost ministarstva da ga kao neštetljiv otpad smiju koristiti. Oni 

izdižu teren da bi si proširili svoj pogon. 

 

Gradonačelnik Ivica Kirin odgovara: “Gubitak je 5,8 mil. kn. Očito čitate novine a ne 

dokumente koje dobivate na stol. Lijepo piše da gubitak od 17,2 mil. kn nije nastao u jednoj 

godini 2019., nego je gubitak koji je nastao u godinama 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. 

i 2019. do kada mene zovu iz poslovne banke i ja automatski kao gradonačelnik podnosim 

kaznenu prijavu. Ja, ne netko drugi. Da sam znao da je netko imao informaciju prije, i protiv 

njega bih podnesao kaznenu prijavu. Da smo znali prije i da su svi radili svoj posao, to se nama 

ne bi desilo. Došli su glavni čelnici državne revizije jer se rupa u sustavu pokazala baš kod nas, 

što je kasnije proizvelo negativne posljedice na našu poslovnu banku i otkrivene su daleko veće 

pronevjere. 17,2 mil. kn smo morali knjižiti u 2019. g. jer je knjigovodstveno i računovodstveno  

sve za 2017. i 2018. završilo i ne mogu se retroaktivno raditi dokumenti. U principu, naše 

knjigovodstvo je točno za onaj unos s kojim smo mi poslovali u Gradu Virovitica. To je sve 

objavljeno i za to smo dobili bezuvjetan nalaz revizije. 2013. i 2015. smo imali financijsku 

reviziju, sve se pokazalo točno jer se radilo po pravilima. Jer, da nije, dobili bi u izvješću i 

dobilo bi državno odvjetništvo. 2019. g. Vesna dobiva naputak, sjedili smo u reviziji prvo sa 

državnom tajnicom, pomoćnicama u Ministarstvu financija kako da to prikažemo. Rekli su da 

prikažemo kao gubitak iz prethodnih godina, koji se prikazuje kao gubitak, ali nama stvarni 

gubitak je nastao ono što je otkriveno u 2016.g.. To je tipa 5-6 mil. kn koje je nestalo u 2019. 

Kada me pitate odakle se smanjuje taj manjak, mi smo u međuvremenu, u 2019. g. kada smo 

otkrili da je došlo do problema, prekinuli sve investicije i tu smo negdje 10 mil. kn zaustavili, 

sve ono što smo htjeli pokrenuti i tu je nastala ušteda. U međuvremenu, u toj godini smo prodali 

Plin za 11 mil. kn. Došli smo jedino u problem zbog ne plaćanja jer su nam veliki dolazili računi 

od izvođača radova za Dvorac, za COOR i dvoranu, a država nam u međuvremenu nije plaćala. 

17.2 mil. kn je prikazan knjigovodstveni dug iz razloga da smo mogli zatvoriti financijsko 
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poslovanje za 2019. godinu i zatražiti dokumentacijom papire za ovaj kredit da imamo točno 

financijsko poslovanje. 17 mil. kn nismo utrošili, netko drugi je potrošio. Mi moramo samo 

namiriti tekuće poslovanje, a do kraja godine, s obzirom na prihode, a prihodi su nastali jer smo 

puno projekata izdogovarali i prebacivali, nismo davali da računi dolaze do kraja godine, nego 

smo prebacili u iduću godinu da nas malo rasterete, i zato smo došli u taj plus, a ne zbog toga 

što smo naplaćivali dodatne prihode zbog korona virusa. Mjere koje je Grad  Virovitica donesao 

su preko 5 mil. kn. Svakodnevno obrtnici i tvrtke podnose zahtjeve i svi će biti oslobođeni, 50% 

koji su otežano radili, osim banaka, osiguravajućih kuća, kladionica, i komunikacijskih kuća. 

Trgovine su dobile 30%, 50% oni koji su radili otežao kao Tvin, tvornice obuće i slično, a 100% 

oni koji su bili zabranjeni. Što se tiče proračuna Grada Virovitice, sada sam objasnio, morali 

smo tako knjigovodstveno prikazati, u financijskom toku to nas nije puno opteretilo. Fali nam 

5,6 mil.kn koje ćemo opet kroz smanjivanje investicija riješiti u toku ove godine, i kraj godine 

završavamo financijski pozitivno. Ali, to nije rješenje da mi nećemo krenuti u naplatu duga. Što 

se tiče mjera vezano za Covid, da donio sam odluku da gradonačelnik među prvima, 20% od 

plaće, direktori i svi ostali, ravnatelji i pročelnici po 15% i zaposlenici 10%. Na temelju kojeg 

dokumenta, na temelju dogovora mene i predsjednikom gradskog sindikata. Obavijestio sam 

sve ravnatelje da razgovaraju sa sindikatima da prihvate 10%, osim vatrogasaca i eventualno 

Crvenog križa koji nije na našem proračunu, ali smo rekli ravnateljici da ne treba skidati jer su 

oni najviše radili za vrijeme epidemije i ne bi bilo fer da smo njima skidali. A sada ja vas pitam: 

tko bi se to trebao dogovarati, npr. sa vrtićem, kada dva mjeseca nisu radili? Organizirali smo 

rad od doma i tete su se organizirale on-line, uključila se i Virovitica koja je jedan od rijetkih 

gradova gdje i nastavnici i profesori i predškolsko osoblje su organizirali on-line nastavu. Tih 

10% je bilo da se solidariziramo sa realnim sektorom iz gospodarstva. Do kada, piše u odluci 

dok je prestanu mjere Covida. S obzirom da se sve pokreće, kafići i sve kreće raditi, smatram 

da je 4., 5. mj. kraj mjera i da od 01. 06., sa plaćom u 7 mj. možemo vratiti sve na normalu i 

čekati i opet se pripremiti za 9. mj. za najgoru moguću situaciju. Ako netko treba napadati 

politiku, neka me napada, ali te ljude, zaposlenike na gradskom proračunu neka ostave na miru. 

Ti ljudi rade previše dobro svoj posao, odgajaju našu djecu, i o njihovim plaćama ne treba 

raspravljati. Mi trebamo raspravljati kako da pomognemo onima u privatnom i realnom sektoru, 

da oslobodimo poslodavce da imaju što više novaca za plaće.  Sjećam se na jednom vijeću, vi 

ste postavili meni pitanje za moju suprugu i osiguranje. Ja nisam ovdje javno pitao gdje vaša 

supruga radi. Kada me pitate za šećeranu, morat ćete pitati u svojoj partiji koji su visoki 

funkcioneri, koji su radili tamo, što se to dešava sa šećeranom. Neki su čak bili nosioci liste, 

koji rade u šećerani i koji znaju iz prve ruke. Sam Mate Vukušić je rekao „znalo se je i prije“. 

Znalo se jer su svi članovi partije tamo radili. Kod mene nit jedan visokopozicionirani HDZ-

ovac ne radi u šećerani, pa mi nije mogao ni Ndojaviti. To je tema gdje mi ne smije politiku 

voditi. Prešutili smo, politički, što ste nam prodali prečistač zbog čega sada plaćamo skupu 

vodu i odvodnju, zbog čega smo morali ići graditi novi. Zato što gradonačelnik i uprava tada 

nisu razmišljali da je to javno dobro. Šećerana je otišla u stečaj i taj dio je treba biti izvučen van 

kao javno dobro i nije smio biti predmet stečajnog postupka. Virovitica će i dalje ostati grad 

šećera. G. Zadro je na tom sastanku rekao da tri hrvatske šećerane da bi normalno funkcionirale 

trebaju imati 30.000 ha zasađene repom. Od 2017. do 2019. cijena šećera je bila 250,00 kn/tona, 

2020. je 400 Eura. Poljoprivredni proizvođači su dobivali potporu 750 eura/ha i g. Tolušić je 

dogovorio je još 250 Eura/ha potpora, i to se ljudima nije isplatilo. U međuvremenu, županija 

pokreće niz navodnjavanja i do kraja godine imat ćemo skoro 3.000 ha za navodnjavanje i 

stvorili smo sve uvjete da se šećerna repa opet može proizvoditi. Ali, sada imamo ove godine 

posađeno 10.500 ha, od toga 500 ha je od Virovitice prema Sloveniji, a ostatak od 10.000 ha se 

nalazi nalazi na istoku, najbliže Županji, odnosno Osijeku gdje  6.000 ha proizvode kombinati, 

a 4.000 ha OPG-ovi ili mali proizvođači. Nema repe. Virovitica će dalje ostati grad šećera jer 

je previše novaca uloženo u šećeranu. I u stečaju se u nju ulagalo i prodana je kao gotov 



9 

 

proizvod i u stečaju nije stala s radom. Teško je za očekivati da će biti 400 zaposlenih, ali može 

se. Što ću ja učiniti kao gradonačelnik, oko te šećerane se nalazi Poduzetnička zona Sjever. Sve 

što ćemo tamo dovlačiti ima veze sa poljoprivredom. Sa županom smo sjeli, razgovaramo o 

budućoj sušari, razgovaramo o kapacitetima šećerane. U nekoliko navrata komunicirao sam sa 

g. Danijelom Pušićem koji je odgovoran za tehnologiju, šaljemo mu investitore, tvornica dobre 

hrane se otvara, trebat će sušaru. Sama šećerana će potaknuti jednu bio šećer iz ekološke repe. 

Što se tiče klompi, mene je briga da se u Virovitici proizvodi namještaj. U Virovitičanki je 

Contorte, imamo još par firmi i ja se nadam da će to biti riješeno. Vezano za negativno mišljenje 

i pitanje tko je zakonski odgovoran, zakonski je odgovoran onaj tko je imao informaciju, tko je 

trebao kontrolirat i tko je tu informaciju trebao podijeliti. Mi smo pažnjom dobrog gospodara 

dali svoj novac poslovnoj banci. Pitajte me tko je mene obavijesti i zašto me nije obavijestio 

2013.? Ako netko misli da sam ja uzeo i jednu kunu, da je radio za mene, onda je budala i sa 

takvim neću uopće komunicirati. U Virovitici se, na žalost, pokazala rupa. Prvo, banka se nije 

ponašala kao dobar gospodar, nije štitila naš novac i na taj način je mogao uzeti novac bilo tko 

drugi. Mi smo radili s onim papirima koje smo imali. Danas, bez obzira kakvo poslovanje bude, 

neće se više to desiti, jer papirnato dolazi u grad. Odvraćali su gradove i firme od papirnatog 

slanja tako što su naplaćivali velike naknade. Mi smo u sudskom postupku, dali ste mi ovlast 

da poduzmem sve pravne radnje, da namirim štetu gradskom proračunu. A kada to napravim, 

onda ćemo raspravljat, a tko je kriv neka se bave institucije koje vode postupak. Kada se završi 

službeno istraga, imat ću svašta za reći a onda ćemo raspravljat tko su ti ljudi koji su pokrenuli 

aferu  nad Viroviticom na temelju lažnih informacija. Zbog čega i za koju korist su to radili, to 

će morati objasniti da se to više nikada ne ponovi.“ 

 

Dražen Kurečić navodi: „Kada govorimo o ovih 17 mil. kn, možemo reći da su građani 

Virovitice, plaćajući komunalnu naknadu i doprinose, sanirali taj dug. A da li će grad kroz 

sudske postupke uspjeti to povratiti, to ćemo vidjeti, ikada ili nikada. Što se tiče smanjenja plaće 

zaposlenicima, bili ste dvolični. Prvo pričate kako tete nisu radile, zašto dobivaju plaću kada 

nisu radile i vrtić je bio zatvoren, a onda kažete da su radile on-line i zaslužile su plaću. S 

obzirom da smo imali objašnjenje gđe. Grbac da su prihodi grada veći u sadašnjem razdoblju u 

odnosu na prošlu godinu, zašto ste onda sve te djelatnike kaznili s obzirom da nije bilo problema 

s punjenjem proračuna? Faktički, svi zaposlenici Gradske uprave i ustanova su kažnjeni sa 10% 

zbog potencijalne krize koja je tu blizu nas, ali gradski proračun to još nije po ničemu osjetio. 

Kada se vratimo na šećeranu, zašto je prije 5-6 godina uprava Tvornice šećera Viro preseljena 

iz Virovitice u Zagreb? Drugo, vi ste 17 godina u nisu gradonačelnik grada Virovitice, naše 

poduzetničke zone više su i dalje prazne nego pune. Bojim se, bez obzira na vaše optimistične 

najave, da će za koju godinu biti lokot na vratima ove fotografije koju ovdje vidite (Tvornica 

šećera), da će to biti ruglo koje će propadati u gradu. Kako prvo, prihodi grada su smanjeni 

preseljenjem uprave, drugo ostat će još određeni broj ljudi bez posla, a mislim da je problem 

šećerane nastao 2017. g. ukidanjem kvote EU. Smatram da je država trebala omogućiti 

maksimalno da se pokuša zaštiti proizvodnja u našem gradu, a imali smo virovitičanina, 

ministra poljoprivrede i mislim da nije iskoristio priliku da to malo bolje riješi. Na kraju, kada 

govorite o SDP-ovcima koji su preuzeli šećeranu, mislim da su to političke floskule. Rekli ste 

na početku da niste u kampanji, a vi ste totalno u kampanji. Kao što i svi PIK-ovi koji su 

rasprodani, uništeni itd., puno tvrtki koje su bile u državnom vlasništvu morale su ići u 

privatizaciju. Da li je ona provedena na pravi način, najčešće su u privatizaciji sudjelovali 

članovi vaše stranke i zato je država ovakva kakva je.“ 

 

Gradonačelnik Ivica Kirin navodi: „Kada govorim o vašim članovima, onda govorim o 

informacijama koje ste trebali imati iz prve ruke. Njih pitajte 2017. g. zašto se poslovanje firme  

preselilo u Zagreb. Ja sam pitao g. Zadru koji mi je odgovorio. Ali, nema više Jugoslavije, nema 
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partije koja će upravljati privatnim tvrtkama i naređivati tko će što proizvoditi. Da sam ja na 

bilo koji način išao, prvo bih dobio od vas tu na vijeću zašto se petljam u rad privatnih tvrtki i 

postao bih krivac. Ja to, na kraju, ne mogu niti raditi. Kada spominjete g. Tolušića, ja mogu 

pitati vas što ste vi napravili kao državni tajnik. Kada govoriš o uhljebima i plaćama, jeste li vi 

iz Hrvatskih voda skinuli plaće dolje? Niste, vi niste solidarni. A ja skinem ovdje zbog javnosti 

sve, zahvaljujem i tetama i onima svima koji su na gradskom proračunu u Kazalištu, Gradskoj 

knjižnici, što su pokazali suosjećajnost sa situacijom u kojoj se nalaze, skupa sa mnom. Ja sam 

se 20% odrekao svoje plaće. A vi se niste odrekli ništa, ali me uredno prozivate. Informaciju 

koju su o šećerani imali vaši članovi, tamo su u vrhu piramide upravljanja i oni su vam mogli 

reći o tome što se dešava. Moja zadaća nije da preuzimam teret grijeha nekoga drugoga. Moja 

zadaća je da pomognem šećerani i svima ostalim tvrtkama da posluju, a ne da se miješam u 

njihove poslovne odluke. Kada kažete „građani su platili dug“, pa nismo još ni naplatili dug. 

Sudski postupak je u tijeku. A kada dođu ti novci, što će to biti, donacija? Naravno da plaćaju 

građani iz proračuna, plaćamo mi svi. Ne upravljamo privatnim vlasništvom nečije tvrtke pa da 

kažemo da je to njegov novac. U politici ste dugo, kao i ja. Zone, pa da ste ih bar vi napravili 

dok ste bili na vlasti od 1997. do 2003. 24 mil. kn ste mi ostavili proračun, 26 mil duga, Flora 

pred stečajem, Virkom više nije imao za plaću. Niste vi krivi, bili ste mladi. Ali, vaši kolege, 

kažete da nije kampanja, da mene prozivate i svaki koji dođe ovdje bavi se gradonačelnikom 

Virovitice kao da je to najveći nacionalni problem. Jednom gradonačelniku u Hrvatskoj umrlo 

je četiri pročelnika, nisu se ni okrenuli, a jedan novinar je to dobro napisao, ali kada se to desilou 

Virovitici, sva sila se sjurila ovdje. To mi sami proizvodimo i onda se čudite zašto nitko neće 

doći u zone. U zonama, kažete, nema nikoga. Pa, prebrojite firme koje su tamo. Sada će i 

Tvornica dobre hrane biti otvorena. Kada kupite kuću ili počnete raditi, vidjet ćete koji je to 

dugotrajan postupak. Dok napravite dokumentaciju, zemljište, imovinsko-pravne odnose, dok 

počnete graditi, dok dobijete kredite. A kuću dok završite, treba vam između 7 -10 godina, uz 

najbolju volju. Jedino ako vam država ne pokloni ili ako imate bogate roditelje. Na žalost, niti 

grad ima bogate roditelje, niti država koja bi ovdje besplatno gradila, a niti jedna firma neće 

doći jer smo tako prometno povezani. Još za informaciju, brza cesta ide. Dogovoreno je sve, 

zadnji uvjet smo danas ishodali vodopravne uvjete od Hrvatskih voda, i prvih četiri kilometara 

Virovitica-Bukovica kreće. Očekujem prosvjede tamo na cesti za cestarinu.“ 

 

Siniša Prpić navodi da: „Ovo dana je bilo vrlo dinamično, na žalost naš pročelnik Siniša Palm 

nije umro, on je skončao u vrlo čudnim okolnostima. Tu se spominjala partija, Jugoplastika, i 

svašta. Ja nisam nikada bio član partije ni HDZ-a, ali mogu vas ovdje pitati jeste li vi bili član 

partije? Nadalje, govorili ste ovdje oko prodaje imovine i tako, pa se spominje naša šećerana. 

Podsjećam da je prodan Plin, ali ne za 11 mil. kn, nego za 14,1 kn, što je došlo kao prihod. Na 

str. 8. stoji „Primici od financijske imovine i zaduživanja: 14.148.000 kn“. Znači, prodalo se tu 

svašta. Danas ste govorili o aktivizmu i kreacijama po fasadama i ja vam zahvaljujem na tom 

što ste rekli. Podsjetili ste me da gotovo pola te Palače nije u našim rukama. Gđa. Aragović vrlo 

dobro to zna, to je koštalo nekih 35 mil. kn. A, danas smo čuli od vas da je gđa. aktivistkinja 

promašila metu do pola, jer pola toga nije naše. Imate sreću što je ovaj puta koristila ovakve 

artikle, jer ona u svojim performansima zna koristiti i neke druge. A, s obzirom da je kampanja, 

ja bih joj preporučio da mijenja boju. Možda vas je ova crvena iziritirala, možda bi bilo bolje 

da je plava. Ja osuđujem bilo kakvo uništavanje tuđe imovine. Prvo pitanje je slijedeće: rekli 

ste maloprije da se ovih 17 mil. kn kralo 2010., 2011., 2013. na 2019. , tko je bio gradonačelnik 

svo to vrijeme? Drugo, onaj zapisnik iz studenoga 2019., zapisnik je Ministarstva financija. Da 

li su ti ljudi koji su napisali taj zapisnik i u kojem stoji vrlo jasno trodioba odgovornosti čelnog 

čovjeka, unutarnje revizije, Gradskog vijeća, precizno onih koji su dizali ruke za takve odluke, 

da li su ti ljudi na rubu pameti ili su nešto krivo, neprofesionalno odradili? Vezano za taj kredit, 

da li ste pročitali Zakon o primopredaji vlasti, jer mi od jučer imamo tehničku Vladu koja samo 
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u izuzetnim situacijama može dati suglasnost za kredite ovakvog obima? Mene čudi, osobno, 

jeste bi još uvijek danas član HDZ-a? Mislim da se ljudi u Zagrebu prema vama odnose 

apsolutno maćehinski. Vi ste bili ministar unutarnjih poslova. Meni da fasadu uređuju na ovaj 

način, da ljudi za mnom pokazuju prstom, samo citiram ono što ste vi rekli, ja bih nazvao 

ministra MUP-a i rekao mu da to riješi u roku dva mjeseca. I ne bi vam nitko zamjerio. Nazvao 

bih premijera Plenkovića i rekao mu: „Ja sam član HDZ-a. Zašto me držiš na kratko? Zašto mi 

to radiš i zašto se ta cijela priča ne riješi?“ Ovo je važno pitanje. To je naš gradonačelnik, a 

odnos spram njemu u smislu istrage nije korektan. Mene zanima što se događa? Da li ste vi 

osobno intervenirali, ili ću ja preklinjati i Božinovića i premijera da se konačno taj slučaj zatvori  

i da se to stigmatiziranje s vas makne. Pretpostavljam da je ova gospođa koja je napravila to na 

Palači, da je to bilo riješeno u listopadu prošle godine, toga sigurno ne bi bilo.“ 

 

Gradonačelnik Ivica Kirin odgovara: „Ja ne bih raspravljao o osobama koje nisu ovdje i koje 

nisu zaslužile da raspravljamo oko toga. Oko Palače će Đurđa pojasniti, a vezano za vlasništvo 

i financiranje. 30 mil. kn su koštali svi novi prostori koje je Grad kupio. Zar mislite da smo za 

badava to dobili? Kako biste se vi dočepali gradskih prostora bez plaćanja? Normalno je da smo 

platili ono što smo tražili. Zgrada nije bila naše vlasništvo, nismo je mi gradili. Mi smo dali 

zemljište i prizemlje, zauzvrat nam je trebao biti uređen cijeli stari dio pod konzervatorskim 

uvjetima što je vrlo skupo uređenje. Grad nije digao niti jednu kunu kredita. Da je Grad sam 

digao za cijelu Palaču kredit i za ovo novo što je napravljeno, mi bi potrošili milione kuna i još 

danas bi to plaćali. Mi smo u cijeni rate kamate, onda su kamate bile preko 3-4%, smo riješili 

taj problem. U vezi toga jesam li ja član HDZ-a ili nisam, postavlja se pitanje zašto mene netko 

ne brani? Zašto, kada je Virovitica u pitanju, je sve izloženo? To je pitanje koje ću ja otvoriti 

vrlo brzo, samo da se završi istraga. Cijelo vrijeme potencirate da je vama dajem odgovore, da 

nazovem ministra. Nisam zvao ni ministra niti ikoga, jer neću pritiskat pravosudna tijela i hoću 

da taj posao odrade do kraja. Čovjek je napravio samoubojstvo, nema ga i to ne možemo spasiti. 

Ali, ne možemo ni sada riješiti stvar na brzinu koja se dešavala godinama i za koja se mora 

egzaktno utvrditi način na koji je novac nestao i tko je odgovoran za to. Ali, to nije 

gradonačelnik, ima netko drugi koji je odgovoran. Mi ovdje možemo govoriti o političkoj 

odgovornosti. A kada bih ja bio politički odgovoran? Kada se to dešavalo, da me netko 

upozorio, a ja nisam reagirao. S obzirom da nisam financijaš, niti imam pojma o knjiženju, nit 

me to zanima. Imam ustrojene službe po zakonu, sve smo ustrojili po zakonu, educirali, ali 

nisam znao način  na koji može netko muljati. Očito da je netko našao način a to će vam reći 

netko drugi, a ne ja. Nisam ja mjerodavan da vam ovdje govorim, kada se završi istraga, onda 

ćemo razgovarat. Vi ste rekli da ste član HSPD-a, kojeg? Vaš je propao prije godinu dana. Imate 

novi HSPD, stečajni HSPD. Što se tiče HDZ-a, svi mi koji radimo ovaj posao, uvijek se nekome 

zamjerimo, a najviše svojima. Zašto je netko pustio da Virovitica postane grad slučaj? Kome 

mi smetamo? Možda smo postali pre jaki, previše novaca vučemo. 29 mil. kn smo povukli za 

prehranu u školi, za siromašne. Ni nemamo toliko siromašnih nego smo povukli da pomognemo 

populaciji starijih građana. Radimo na sve strane i očito da smo pre uspješni. Ali nije to samo 

gradonačelnik Kirin, to su djelatnici Gradske uprave, VTA, gradske firme, to su mladi ljudi, 

potentni, puni snage, kadrovski sposobni da odgovore na najviše zadaće. Kada bi zbog tog posla 

kritizirate, ne kritizirate mene, ja donosim političke odluke. Niti se bavim financijama, niti 

sjedim s njima na sastancima, niti im sjedim nad glavom i govorim što moraju raditi, ali ne 

vidim ni da su oni svi u strahu, kako prikazuju mediji, da su svi u strahu kao i građani dok ja 

hodam kao lokalni šerif ulicom. Ja to ne vidim, osim vas hrabrih oporbenih vijećnika koji me 

ovdje napadate. Ljudi nas slušaju, a non-stop se čuje galama da dižemo kredit jer smo 

prezadužili grad. Pokušavam vam, zajedno sa pročelnicima objašnjavat zašto dižemo kredit. 

HDZ ima svoj program i svoj cilj. Ivica Kirin nije predmet ove izborne kampanje i svaki idiot 

politički koji se ovdje nacrta i koji me spomene, vratit ću mu nazad. Od šefa partije koji je 
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primio dar preko određenog broja novaca, mogao bi i Zoranu Milanoviću reći ovdje u 

Virovitici, ali sam šutio jer sam smatrao da nisam ja mjerodavan da govorim o nekome koji 

spominje i Fimi mediu itd. Ali, nije on kriv, njemu je netko dostavio informaciju kada je došao 

ovdje i on se ne bavi takvim trivijalnim stvarima pa nisam htio čovjeku ni odgovarat. Nije ni 

mjesto ni vrijeme da ova država se bavi gradonačelnikom jednoga grada koji je sve samo ne 

neuspješan. Ako građani grada Virovitice smatraju da Ivica Kirin i ova ekipa ne može upravljati 

gradom, neka izaberu vlast, pa će onda vidjeti kako se upravlja gradom. Ali, o tome ćemo pričati 

kada dođu izbori.“ 

 

Siniša Prpić replicira: „Ostat će dugovi. Ostat će i neki projekti, ali ostat će dugovi. Mi smo 

danas  45 mil. kn dužni ako se realizira ovih 27. Koliko će kratkoročno biti vraćeno u ovoj 

godini po prispijeću novca, ja ne ulazim, ali ostat će dugovi. Trenutak istine će biti kraj travnja 

iduće godine kada je popis stanovništva. To će biti glavna ocjena vašega rada svih ovih godina. 

Vidjet ćemo koliki je broj stanovnika u gradu Virovitici. Po tome će se mjeriti. U šumi ako 

osigurate mir i hranu, divljač ostaje. Ako nemate mira, ako je strah i teror i ako nema hrane, 

ode divljač. Sada se zapitajte gdje smo mi. Odgovor će uslijediti iduće godine, a iza toga izbori 

pa ćemo vidjeti gdje smo u cijeloj priči. Bojim se da se u Virovitici i našoj županiji, dogodilo 

da izgleda da će oba pasti. Jedan je već pao, jedan je u političkoj karanteni ili samoizolaciji i 

bojim se da se to ne događa, pa nismo mi neprijatelji g. Kirin, vi i ja. Boji se da se događa da 

japa ne popapa svoje piliće. Ali, ovdje se radi da kolateralna žrtva, u tome svemu ne budu 

građani preko oštećenog gradskog proračuna, da ne trpe građani. Činjenica je, trodioba 

odgovornosti postoji. Činjenica je da je to problem koji bi i vi htjeli da se što prije riješi.“  

 

Gradonačelnik Ivica Kirin odgovara: „Trenutak istine će biti lokalni izbori. Vratimo se na 

2003./2004. g. kada smo je preuzeli, kako je Virovitica izgledala. 24 mil. proračun, 26 mil. kn 

duga, firme u kakvom stanju su bile. Neka svi kažu, uključujući poduzetnike,  koliko su njihovi 

prihodi rasli od 2003. g. Ne prodavati demagogiju, radna mjesta, propale firme i sl. Ako su 

mene građani koji su me birali da u ovom gradu ostvarim projekte zapadne obilaznice, sjeverne 

obilaznice, izgradnja i dogradnja bolnice, Zavoda za javno zdravstvo, energetske obnove 

zgrada, škola, izgradili smo nekoliko škola, završili projekte Dvorca i parka, COOR-a, dvorane. 

Preko četiri milijarde kuna smo uložili u infrastrukturu, u ceste, u Beterment, obnove, započeli 

i najveće kapitalne projekte brzu cestu, ovaj mjesec očekujemo natječaj. Ako će to biti mjerilo 

zato što je netko napravo pored mene, a ti si gradonačelniče automatski odgovoran. Ne dao Bog 

da se ja službenim autom zabijem u nešto, tu bi se saborska povjerenstva sazivala, tu bi se 

saborska povjerenstva sazivala, tu bi se političari kao Sinčić i onaj iz Mosta, bi se skupljali pred 

zgradom Palače i tražili moju smjenu. Ne znam zašto sam ja njima interesantan. Ja njima ništa 

u životu nisam napravio. Njihov kraj na koji se oni busaju, kakve su im ceste, kako im se čiste 

gradovi, dobro i da imamo turista u tom dijelu. A ti dolaze ovdje pametovati. Po gradu pljujete 

i po gradonačelniku gledajući što je netko drugi napravio. Recite što sam ja napravio, zašto mi 

trpate tuđe greške? Što se god u gradu desi, sve je kriv Kirin. Da vidimo što je to Kirin ukrao, 

uzeo, zbog čega ga toliko vi napadate. Da nismo dobili Palaču, da nismo ništa riješiti, ja bih to 

shvatio. Mi smo od 2003. izašli sa programom koji je 80-90% ostvaren. Dovlačili smo ministre, 

koristili smo političku poziciju da pomognemo ovom gradu. Ovaj grad nije isti kao što je bio. 

Bez obzira jesmo li mi u politici isto ili nismo. Ekipirali smo mlade ekipe, hrpa mladih ljudi 

počelo je raditi na projektima, napravili smo čudo. Za VTA smo se svađali tu na Vijeću što će 

nam ta bespotrebna agencija a oni su samo u godinu dana napisali 29 mil. kn socijalnih 

projekata. Završavamo projekte, Tehnološko-inovacijski centar se tu gradi, Visoku školu smo 

dovukli ovamo, studentski restoran, studentski dom, napravili smo kampus, Centar za 

mljekarstvo, dovlačili firme u zone za koje pričate da zjape prazne. Ljudi rade, iz Virovitice se 

ne bježi. Pogledajte u koju kategoriju razvijenosti spada grad Virovitica. Mi nismo na začelju 
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Hrvatske, kao što se često puta zlobno novinarski piše. Virovitica je po razvijenosti, po BDP-

u, spada u šestu kategoriju, među razvijene gradove Hrvatske, u kategoriji grada Karlovca, 

Bjelovara i dr. Na lokalnim izborima govorit ćemo jasno i glasno što su to moje greške. Kakav 

ja to skupi vozim auto, kakvu Ivica Kirin ima imovinu. Neki su si dozvolili pravo i na ovoj 

vijećnici, kada je naš suradnik tragično skončao, on je nama bio kao dijete. Išli ste na one 

najniže osjećaje. U meni ste izazvali bijes i sada ste mi dali samo snagu da prije nego što Ivica 

Kirin ode, pometem svu tu staru žgadiju partijsku, da ovi mladi ljudi, brz obzira iz koje stranke 

će biti, zauzmu ovaj grad i brinu se za svoju budućnost. O svom poštenju razgovarat ćemo 

javno, a onda ćemo razgovarati o novcima na račun, gdje je tko bio, i objavljivati javno u 

medijima kao što ste vi svašta objavljivali za mene. U ovom gradu se sve znalo o Ivici Kirinu, 

a nije se znalo da netko ima problem sa kockom. Tek kada se desilo, onda su svi počeli pričati.“ 

 

Predsjednica Lahorka Weiss u 18,01 sati zaključuje Aktualni sat i određuje pauzu od 15 minuta. 

 

U 18,24 sati nastavlja se sa sjednicom. Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici 

nazočno 16 vijećnika. Napominje da je sa predsjednicima klubova vijećnika dogovoreno će se 

prvo provesti rasprava po izvješćima od točke 22. do 33., a kasnije kada dođemo po redosljedu 

do tih točaka, obavit će se glasovanje.  

 

Ad 22.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 

2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 23.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2019. 

godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 24.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 25.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2019. 

godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 26.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog 

križa Virovitica za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 
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Ad 27.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

 

Ad 28.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

 

Ad 29.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 30.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice  

za 2019. g. 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 31.) 

Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 32.) 

Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim 

izvješćem za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu. 

 

Ad 33.) 

Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2019. godinu 

 

U raspravi su sudjelovali Nada Bartolić, Ivica Kirin i Lahorka Weiss koji zahvaljuju svima na 

velikom trudu i uspješnom radu.  

 

Sa sjednicom se nastavlja prema dnevnom redu, te predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je 

nazočno 17 vijećnika.  

 

 

Ad 2). 

Usvajanje Zapisnika sa: 

a) 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje zapisnik na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je usvojen 
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Z a p i s n i k 

sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

b) 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje zapisnik na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je usvojen 

 

Z a p i s n i k 

sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

c) 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje zapisnik na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je usvojen 

 

Z a p i s n i k 

sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

 

Ad 3.) 

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu 

 

U raspravi je sudjelovao Siniša Prpić koji je zatražio pisani odgovor na pitanje: Gdje je razlika 

u 1,2 mil. kuna od sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa, jer je oko 

14.900.000,00 kn u 2019. oprihodovano od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te 

moli da se taksativno navede na što je tih 1.200.000,00 kn utrošeno i to po izvođačima? U 

raspravi su još sudjelovali Kristijan Sabo, Nada Bartolić, Vesna Grbac i gradonačelnik Ivica 

Kirin.  

Predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 13 vijećnika je 

glasovalo „za“, a 4 vijećnika su glasovala „protiv“ te je donesen 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu 

 

 

Ad 4.) 

Donošenje Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“, a 4 vijećnika su glasovala „protiv“ 

te je donesena 

 

O d l u k a 

o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja 

 

 

Ad 5.) 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 
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Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“, a 4 vijećnika su glasovala „protiv“ 

te je donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 

 

 

Ad 6.) 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“, a 4 vijećnika su glasovala „protiv“ 

te je donesen 

 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu 

 

 

Ad 7.) 

 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2020.godinu i projekcija za 

2021.g. i 2022. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2020.godinu i projekcija za 

2021.g. i 2022. godinu na glasovanje: 13 vijećnika glasovalo je „za“ a 4 vijećnika glasovala su 

protiv, te su donesene 

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2020.godinu i projekcija 

 za 2021.g. i 2022. godinu 

 

Ad 8.) 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. g. 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Za riječ se nije nitko javio, zatvara raspravu i daje 

prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. g. na 

glasovanje: 13 vijećnika glasovalo je „za“ a 4 vijećnika glasovala su protiv, te je donesena 

 

O d l u k a 

 o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. g. 

 

 

Ad 9.) 

Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss napominje  je pod ovom točkom potrebno ispraviti tehničku 

grešku: u članku 2., u tablici,  pod naslovom „1.1. NERAZVRSTANE CESTE“– pod a) „Spojna 
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cesta Vinkovačka-Gajeva „ u srednjoj koloni, umjesto zbroja: „751.250,00“, treba stajati zbroj: 

„3.666.250,00“. Zatim otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu i daje 

prijedlog na usvajanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 vijećnika su glasovala „protiv“ te su 

donesene  

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 

Ad 10.) 

Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2020. 

godini 

 

U otvorenoj raspravi sudjelovali su Nada Bartolić, Kristijan Sabo, Siniša Prpić i gradonačelnik 

Ivica Kirin. Nakon rasprave, prijedlog se daje na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 4 

vijećnika su glasovala „protiv“ te su donesene 

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2020. godini 

 

Ad 11.) 

Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice u 2020. 

godini 

 

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 su donesene 

 

Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice u 2020. godini 

 

Ad 12.) 

Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2020. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 15 vijećnika je glasovalo „za“, a 2 vijećnika su se suzdržala od 

glasovanja, te su donesene 

 

Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 

2020. godinu 

 

Ad 13.) 

Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g. 

 

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 su donesene 

 

Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g. 

 

Ad 14.) 

Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Virovitice 

 

Pojašnjenje je dala Lahorka Weiss, a gradonačelnik Ivica Kirin obavijestio je nazočne da 

pročelnica gđa. Vesna Grbac odlazi u mirovinu, Ističući njezinu izuzetnu stručnost u području 
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financije,  zahvaljuje joj u svoje ime i u ime svojih suradnika i vijećnika na svemu što je radila 

u Gradu Virovitici. 

Zahvalu je uputila i predsjednica Gradskog vijeća Lahorka Weiss, a Vesna Grbac se zahvalila 

na dosadašnjoj suradnji.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog Odluke na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo 

„za“ a 4 vijećnika su glasovala „protiv“ te je donesena 

 

O d l u k a 

o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Virovitice 

 

Ad 15.) 

Donošenje Odluke o grobljima 

 

Predsjednica Lahroka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesena 

 

O d l u k a 

o grobljima 

 

Ad 16.) 

Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

Grada Virovitice 

 

Predsjednica Lahroka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu 

i daje prijedlog na glasovanje: 17 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesena 

 

O d l u k a 

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice 

 

Ad 17.) 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić 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 

 

O d l u k a 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica 

 

 

Ad 18.) 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor 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 
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O d l u k a 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica 

 

Ad 19.) 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica 

 

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: 16 vijećnika je 

glasovalo „za“, te je jednoglasno donesena 

 

O d l u k a 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica 

 

Ad 20.) 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2020/2021. 

 

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 jednoglasno donesena 

 

O d l u k a 

o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 

2020/2021. 

 

Ad 21.) 

Utvrđivanje Prijedloga  Mreže osnovnih škola na području 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 jednoglasno utvrđen  

 

Prijedlog  Mreže osnovnih škola na području Grada Virovitice 

 

Ad 22.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 

2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss podsjeća da su izvješća  po točkama od 22. do 33. razmotrena na 

početku sjednice,  te će se održati samo glasovanje. Zatim, daje Izvješće na glasovanje: 16 

vijećnika je glasovalo „za“, te je donesen 

 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 

2019. godinu 

 

Ad 23.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2019. 

godinu 
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Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2019. 

godinu 

 

Ad 24.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica za 2019. godinu 

 

Ad 25.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2019. 

godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2019. 

godinu 

 

Ad 26.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog 

križa Virovitica za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju  Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog 

križa Virovitica za 2019. godinu 

 

Ad 27.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju  Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2019. godinu 

 

Ad 28.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2019. godinu 
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Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2019. godinu 

 

Ad 29.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu 

 

Ad 30.) 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice 

 za 2019. g.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice 

 za 2019. g. 

 

Ad 31.) 

Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2019. godinu 

 

Ad 32.) 

Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim 

izvješćem za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim 

izvješćem za 2019. godinu 

 

Ad 33.) 

Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2019. godinu 

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na glasovanje: 16 vijećnika je glasovalo „za“, te je 

donesen 

Z a k l j u č a k 

o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2019. godinu 
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Ad 34.) 

Utvrđivanje prijedloga za imenovanje doktora  medicine i drugih zdravstvenih radnika koji 

utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 

područje 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 utvrđen 

 

Prijedlog za imenovanje doktora  medicine  

i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih 

izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice 

 

Ad 35.) 

Pitanja i prijedlozi 

 

Pitanja i prijedloga nije bilo, te je sjednica zaključena u 19,26 sati. 
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