
 

                  

 

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

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

                  GRAD VIROVITICA 

                    T A J N I Š T V O 

 

KLASA: 021-02/21-01/03 

URBROJ: 2189/01-07/4-21-2 

Virovitica, 

Z A P I S N I K 

 

sa prve, konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održane dana 27. svibnja 

2021. godine. s početkom u 17,30 sati u prostoru Vijećnice Grada Virovitice.  

 

Sjednicu je otvorila Mirjana Terlecky, pročelnica – tajnica Tajništva Grada Virovitice. Nakon 

izvođenja himne Republike Hrvatske, prozivkom utvrđuje da su, prema Konačnim rezultatima 

izbora za članove Gradskog vijeća Grada Virovitice, sjednici nazočni vijećnici: 

 

1. HRVOJE BELOBRK – zamjena za IVICU KIRINA kojem mandat miruje  

2. LAHORKA WEISS 

3. MIRKO POLJANAC 

4. ŽELJANA HRGOVIĆ ŠOLC 

5. ŽELJKA FRANCETIĆ 

6. GORAN LESIĆ 

7. GORDANA DOMJANIĆ 

8. IVANA ĆAVARUŠIĆ 

9. MILJENKO SABO 

10. HELENA BUKVIĆ 

11. DRAŽEN KUREČIĆ 

12. MARKO SLAVIĆ 

13. NADA BARTOLIĆ 

14. DINO VALENTEKOVIĆ 

15. VLADIMIR BESEK 

16. ELVIRA GRABIĆ 

17. ZVONKO MESEC 

18. SINIŠA PRPIĆ 

19. VLADIMIR ANTUNOVIĆ 

 

Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima prvu konstituirajuću sjednicu vodi prvi 

izabrani član kandidatske liste koja je na izborima dobila najveći broj glasova. S obzirom da je 

prvi kandidat Ivica Kirin koji je 20. 05. 2021. godine preuzeo dužnost gradonačelnika i njegov 

mandat je u mirovanju a umjesto njega će biti drugi izabrani član kandidacijske liste Hrvatske 

demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke, to je Lahorka Weiss. Lahorka 

Weiss nastavlja predsjedati sjednicom. 

 

Utvrđuje se da je sjednici prisutno 19 vijećnika. 

Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin,  zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, 

pročelnica-tajnica Mirjana Terlecky, te predstavnici tiska i televizije. 
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Za sjednicu je utvrđen slijedeći  

D n e v n i    r e d : 

 

- Otvaranje konstituirajuće sjednice 

- Utvrđivanje kvoruma. 

1. Izbor članova Mandatnog povjerenstava 

2. a) Izvješće mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, 

b) svečana prisega članova Gradskog vijeća, 

              3.   Izbor članova Odbora za izbor i imenovanja, 

              4.   Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Virovitice, 

              5.   Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća grada Virovitice, 

              6.   Izbor članova Odbora za statutarno pravna pitanja, 

              7.   Izbor članova Odbora za komunalni sustav i prostorno planiranje, 

              8.   Izbor članova odbora za društvene djelatnosti, 

              9.   Izbor članova Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, 

            10.   Izbor članova Odbora za dodjelu javnih priznanja, 

            11.   Izbor  članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

                    Republike Hrvatske za Grad Viroviticu. 

 

Ad 1.) 

Izbor članova Mandatnog povjerenstava 

 

         Predsjedateljica Lahorka Weiss za Mandatno povjerenstvo predlaže:  

- za predsjednicu Željanu Hrgović Šolc i daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo   

„za“ te je prijedlog prihvaćen, 

- za člana Mirko Poljanac i daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“ te je  

   prijedlog prihvaćen, 

- za člana Marko Slavić i daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“ te je 

prijedlog prihvaćen, te je jednoglasno doneseno 

 

R j e š e n j e 

o izboru Mandatnog povjerenstva 

I 

U Mandatno povjerenstvo imenuju se: 

1. Željana Hrgović Šolc, za predsjednicu 

2. Mirko Poljanac, za člana 

3. Marko Slavić, za člana. 

 

Ad 2.) 

a) Izvješće mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata 

 

Predsjedateljica Lahorka Weiss poziva predsjednicu Mandatnog povjerenstva Željanu Hrgović 

Šolc da podnese izvješće. 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Željana Hrgović Šolc podnosi slijedeće  

 

I z v j e š ć e 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice dana 19. svibnja 2021. godine donijelo je 

Konačne rezultate izbora članova Gradskog vijeća Grada Virovitice kojima je utvrđeno da su, 

na izborima održanim dana 16. svibnja 2021. godine,  mandate dobile sljedeće kandidacijske 

liste: 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ     
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    HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS 

    dobile su 4.026 (49,58%) glasova, te im pripada 10 mjesta u Gradskom vijeću 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP     

     dobila je 1.514 (18,64%) glasova,  te joj pripadaju 4 mjesta u Gradskom vijeću 

3. DOMOVINSKI POKRET - DP         

    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU   

    dobili su 1.184 (14,58%) glasova, te im pripadaju 3 mjesta u Gradskom vijeću 

4. HRVATSKA STRANKA PRAVNE DRŽAVE – HSPD      

     MOST    

     dobili su 1.100 (13,54%) glasova, te im pripadaju 2 mjesta u Gradskom vijeću. 

 

Slijedom izbornih rezultata u Gradsko vijeće Grada Virovitice izabrani su: 

1. IVICA KIRIN 

2. LAHORKA WEISS 

3. MIRKO POLJANAC 

4. ŽELJANA HRGOVIĆ ŠOLC 

5. ŽELJKA FRANCETIĆ 

6. GORAN LESIĆ 

7. GORDANA DOMJANIĆ 

8. IVANA ĆAVARUŠIĆ 

9. MILJENKO SABO 

10. HELENA BUKVIĆ 

11. DRAŽEN KUREČIĆ 

12. MARKO SLAVIĆ 

13. NADA BARTOLIĆ 

14. DINO VALENTEKOVIĆ 

15. VLADIMIR BESEK 

16. ELVIRA GRABIĆ 

17. ZVONKO MESEC 

18. SINIŠA PRPIĆ 

19. VLADIMIR ANTUNOVIĆ 

 

Sukladno članku 90. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br.144/12.,  

121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) gradonačelniku Ivici Kirinu mandat miruje po sili 

zakona.  

Temeljem članka 81. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12., 121/16.,  

98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska socijalno-liberalna 

stranka dogovorno, za njegovog zamjenika odredile su prvog sljedećeg neizabranog kandidata 

Hrvoja Belobrka.  

 

Sukladno iznesenom, članovi Gradskog vijeća Grada Virovitice su: 

1. HRVOJE BELOBRK 

2. LAHORKA WEISS 

3. MIRKO POLJANAC 

4. ŽELJANA HRGOVIĆ ŠOLC 

5. ŽELJKA FRANCETIĆ 

6. GORAN LESIĆ 

7. GORDANA DOMJANIĆ 

8. IVANA ĆAVARUŠIĆ 

9. MILJENKO SABO 

10. HELENA BUKVIĆ 
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11. DRAŽEN KUREČIĆ 

12. MARKO SLAVIĆ 

13. NADA BARTOLIĆ 

14. DINO VALENTEKOVIĆ 

15. VLADIMIR BESEK 

16. ELVIRA GRABIĆ 

17. ZVONKO MESEC 

18. SINIŠA PRPIĆ 

19. VLADIMIR ANTUNOVIĆ. 

 

Predsjedateljica Lahorka Weiss utvrđuje da je Izvješće Mandatnog povjerenstva primljeno na 

znanje čime su verificirani mandati članova Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

b) svečana prisega članova Gradskog vijeća 

 

Predsjedateljica Lahorka Weiss poziva vijećnike da polože prisegu. Nakon polaganja prisege, 

svaki vijećnik ponaosob je prisegu i potpisao. 

 

Nazočnima se obratio gradonačelnik Ivica Kirin kraćim govorom i pozivom na suradnju za 

dobrobit grada Virovitice.  

Ad 3.) 

 

Predsjedateljica Lahorka Weiss kao ovlašteni predlagatelj predlaže slijedeće članove Odbora 

za izbor i imenovanja: Željana Hrgović Šolc za predsjednicu, Gordana Domjanić za 

potpredsjednicu, Miljenko Sabo za člana, Elvira Grabić za člana, te Vladimir Antunović za 

člana. Kako drugih prijedloga nije bilo, daje navedeni prijedlog na glasovanje:  19 vijećnika je 

glasovao „za“ te  je jednoglasno doneseno 

 

R j e š e n j e 

o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja 

 

I 

U Odbor za izbor i imenovanja biraju se:  

1. Željana Hrgović Šolc za predsjednicu,  

2. Gordana Domjanić za potpredsjednicu,  

3. Miljenko Sabo za člana,  

4. Elvira Grabić za člana,  

5. Vladimir Antunović za člana. 

 

Ad 4.) 

Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Virovitice 

 

Predsjedateljica Lahorka Weiss određuje stanku od 5 minuta kako bi se Odbor za izbor i 

imenovanja mogao sastati i utvrditi prijedlog za predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Virovitice. 

Nakon stanke, nastavlja se sa sjednicom. 

 

Predsjedateljica Lahorka Weiss poziva predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja da da 

prijedlog za predsjednika Gradskog vijeća. 
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Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Željana Hrgović Šolc napominje da Odbor za izbor 

i imenovanja za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice predlože Lahorku Weiss.  

 

Predsjedateljica Lahorka Weiss poziva vijećnike da ukoliko imaju, dostave drugi prijedlog. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, daje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja da se za 

predsjednika Gradskog vijeća Grada Virovitice izabere Lahorka Weiss na glasovanje: 18 

članova Vijeća glasovao je „za“ a 1 član se suzdržao od glasovanja,  te je doneseno  

 

R j e š e n j e 

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Virovitice  

I 

Za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice izabire se Lahorka Weiss.  

Predsjednica Lahorka Weiss zahvaljuje na ukazanom povjerenju te poziva vijećnike na 

aktivnost i suradnju. 

 

Ad 5.) 

  Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća grada Virovitice 

 

Predsjednica Lahorka Weiss poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da predloži 

kandidata za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Virovitice. 

 

U raspravi je sudjelovao Siniša Prpić koji je zamolio da odnos vladajućih i koalicije u odborima 

bude 3:2 kao što je odnos u Vijeću.  

 

Na zahtjev Marka Slavića koji je zatražio stanku, predsjednica Lahorka Weiss određuje  stanku 

od 10 minuta. 

Nakon stanke, nastavlja se sa sjednicom.  

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Željana Hrgović Šolc napominje da Odbor za izbor 

i imenovanja za potpredsjednika Gradskog vijeća predlaže Gordanu Domjanić.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je dostavljen prijedlog grupe vijećnika da se za 

potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Nada Bartolić.  

Zatim daje prijedloge na glasovanje: 

- na prijedlog da se za potpredsjednicu izabere Gordana Domjanić: 10 vijećnika je glasovalo  

  „za“ a 9 vijećnika je glasovalo „protiv“ 

- na prijedlog da se za potpredsjednicu izabere Nata Bartolić: 9 vijećnika je glasovalo „za“ a 10  

  vijećnika je glasovalo „protiv“ 

te je doneseno 

R j e š e n j e  

o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice 

I 

Za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice izabire se Gordana Domjanić.  

 

 

Ad 6.) 

Izbor članova Odbora za statutarno pravna pitanja 

 

Ispred Odbora za izbor i imenovanja predsjednica Željana Hrgović Šolc za članove Odbora za 

statutarno-pravna pitanja predlaže: Hrvoja Belobrka za predsjednika, Željanu Hrgović Šolc za 



6 

 

potpredsjednicu, Miljenka Sabu za člana, Ivanu Ćavarušić za članicu, te Dražena Kurečića za 

člana.  

 

U raspravi su sudjelovali: Marko Slavić koji predlaže Zvonka Meseca za dodatnog člana 

Odbora; te Dražen Kurečić koji moli, s obzirom na odnos snaga pozicije 10 naspram opozicije 

9, da se prihvate njihovi prijedlozi gdje su zatraženi od pet članova, dva, a od sedam odbora 

zatraženo je dva predsjednika odbora kako bi bila jednaka zastupljenost svih vijećnika.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss daje prijedloge za imenovanje Odbora za statutarno-pravna pitanja 

na glasovanje: 

- na prijedlog da se za predsjednika Odbora izabere Hrvoje Belobrk: 10 vijećnika je glasovalo  

  „za“, a 9 vijećnika se uzdržalo od glasovanja; 

- na prijedlog da se za potpredsjednicu izabere Željana Hrgović Šolc: 10 vijećnika je glasovalo  

  „za“ a 9 vijećnika se uzdržalo od glasovanja;  

- na prijedlog da se za člana izabere Miljenko Sabo: 10 vijećnika je glasovalo „za“ a 9 članova  

  se uzdržalo od glasovanja; 

- na prijedlog da se za člana izabere Ivana Ćavarušić: 10 vijećnika je glasovalo „za“, 1 vijećnik  

  glasovao je „protiv“ a 8 vijećnika uzdržalo se od glasovanja; 

- na prijedlog da se za člana izabere Dražen Kurečić: 10 vijećnika je glasovalo „za“, 5 vijećnika  

  su glasovala protiv,  a 4 vijećnika su se uzdržala od glasovanja; 

- na prijedlog da se člana izabere Zvonko Mesec: 8 vijećnika je glasovalo „za“, 10 vijećnika je   

  glasovalo „protiv“ a 1 vijećnik se uzdržao od glasovanja,  

te je doneseno 

 

R j e š e n j e 

o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja 

I 

U Odbor za statutarno-pravna pitanja biraju se: 

1. Hrvoje Belobrk za predsjednika,  

2. Željana Hrgović Šolc, za potpredsjednicu,  

3. Miljenko Sabo za člana,  

4. Ivana Ćavarušić za članicu, 

5. Dražen Kurečić, za člana. 

 

Ad 7.) 

 Izbor članova Odbora za komunalni sustav i prostorno planiranje 

 

Ispred Odbora za izbor i imenovanja predsjednica Željana Hrgović Šolc za članove Odbora za 

komunalni sustav i prostorno planiranje predlaže: Miljenka Sabu za predsjednika, Helenu 

Bukvić za potpredsjednicu, Mirka Poljanca za člana, Sinišu Prpića za člana, Dinu 

Valentekovića za člana.     

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja na glasovanje: 19  vijećnika je glasovalo „za“ te je doneseno 

 

R j e š e n j e 

o izboru članova Odbora za komunalni sustav i prostorno planiranje 

I 

U Odbor komunalni sustav i prostorno planiranje biraju se:  

1. Miljenko Sabo, za predsjednika 

2. Helena Bukvić, za potpredsjednicu 

3. Mirko Poljanac, za člana 
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4. Siniša Prpić, za člana 

5. Dino Valenteković, za člana. 

 

Ad 8.) 

Izbor članova Odbora za društvene djelatnosti 

 

Ispred Odbora za izbor i imenovanja predsjednica Željana Hrgović Šolc za članove Odbora za 

društvene djelatnosti predlaže: Mirka Poljanca za predsjednika, Gordanu Domjanić za 

potpredsjednicu, Željku Francetić za člana, Nadu Bartolić za člana i Vladimira Beseka za člana.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je dostavljen prijedlog skupine vijećnika za 

kandidata za predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, te daje sve prijedloge na glasovanje: 

- na prijedlog da se Mirko Poljanac imenuje za predsjednika: 10 članova vijeća je glasovalo  

  „za“, a 9 vijećnika je glasovalo „protiv“ 

- na prijedlog da se Nada Bartolić imenuje za predsjednika: 9 vijećnika je glasovalo „za“ a 10  

  vijećnika je glasovalo „protiv“ 

- na prijedlog da se Gordana Domjanić imenuje za potpredsjednicu: 11 vijećnika je glasovalo  

  „za“ a 8 vijećnika se uzdržalo od glasovanja, 

- na prijedlog da se Željka Francetić imenuje za članicu: 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 6  

  vijećnika se uzdržalo od glasovanja,  

- na prijedlog da se Nada Bartolić imenuje za članicu: 19 vijećnika je glasovalo „za“ 

- na prijedlog da se Vladirim Besek imenuje za člana: 19 vijećnika je glasovalo „za“, 

te je doneseno 

 

R j e š e n j e 

o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti 

I 

U Odbor za društvene djelatnosti biraju se:  

1. Mirka Poljanca za predsjednika,  

2. Gordana Domjanić za potpredsjednicu,  

3. Željka Francetić za člana,  

4. Nada Bartolić za člana  

5. Vladimir Besek za člana. 

 

Ad 9.) 

Izbor članova Odbora za gospodarstvo, financije i proračun 

 

Ispred Odbora za izbor i imenovanja, predsjednica Željana Hrgović Šolc za članove Odbora 

gospodarstvo, financije i proračun predlaže: Lahorku Weiss za predsjednicu, Hrvoja Belobrka 

za potpredsjednika, Ivanu Ćavarušić za člana, Gorana Lesića za člana i Vladimira Beseka za 

člana.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je dostavljan prijedlog skupine vijećnika koji 

predlažu za predsjednika Vladimira Beseka i Marka  Slavića za člana. Zatim daje sve prijedloge 

na glasovanje: 

- na prijedlog da se Lahorka Weiss izabere za predsjednicu: 10 vijećnika je glasovalo „za“, 7  

  vijećnika je glasovalo „protiv“ a 2 vijećnika su se uzdržala od glasovanja 

- na prijedlog da se Vladimir Besek izabere za predsjednika: 9 vijećnika je glasovalo „za“ a 10  

  vijećnika je glasovalo „protiv“ 

- na prijedlog da se Hrvoje Belobrk izabere za potpredsjednika: 10 vijećnika je glasovalo „za“,  

  6 vijećnika je glasovalo „protiv“ a 3 vijećnika su se uzdržala od glasovanja, 
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- na prijedlog da se Ivana Ćavarušić izabere za članicu: 10 vijećnika je glasovalo „za“, 8  

   vijećnika je glasovalo „protiv“ a 1 vijećnika se uzdržao od glasovanja, 

- na prijedlog da se Goran Lesić imenuje za člana: 10 vijećnika je glasovalo „za“, 6 vijećnika  

  je glasovalo „protiv“ a 3 vijećnika su se uzdržala od glasovanja,  

- na prijedlog da se Marko Slavić imenuje za člana: 9 vijećnika je glasovalo „za“ a 10 vijećnika  

  je glasovalo „protiv“, 

- na prijedlog da se Vladimir Besek imenuje za člana: 18 vijećnika je glasovalo „za“ a 1 vijećnik 

je glasovao „protiv“, te je doneseno 

 

R j e š e n j e 

o izboru članova Odbora za gospodarstvo, financije i proračun 

I 

 U Odbor za gospodarstvo, financije i proračun biraju se: 

 

1. Lahorka Weiss za predsjednicu,  

2. Hrvoea Belobrk za potpredsjednika, 

3. Ivana Ćavarušić za člana,  

4. Goran Lesić za člana 

5. Vladimir Besek za člana. 

 

Ad 10.) 

Izbor članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 

 

 

Ispred Odbora za izbor i imenovanja, predsjednica Željana Hrgović Šolc napominje da se 

predlaže: Ivica Kirin kao gradonačelnik za predsjednika, Lahorka Weiss predsjednica Gradskog 

vijeća kao član, Vlasta Honjek Golinac  član, Alen Bjelica  član i Tihomir Majstorović  član.  

 

Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je dostavljen prijedlog grupe vijećnika za Elviru 

Grabić i Sinišu Prpića. U raspravi su sudjelovali Siniša Prpić, Lahorka Weiss, Nada Bartolić i 

Miljenko Sabo. Predsjednica Lahorka Weiss daje prijedlog Odbora na glasovanje:  10 vijećnika 

je glasovalo „za“, 8 vijećnika je glasovalo „protiv“ a 1 vijećnik se suzdržao od glasovanja, te je 

doneseno  

R j e š e n j e 

o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 

I 

U Odbor za dodjelu javnih priznanja biraju se: 

1. Ivica Kirin, gradonačelnik za predsjednika 

2. Lahorka Weiss, predsjednica Gradskog vijeća za člana 

3. Vlasta Honejk-Golinac za člana 

4. Alen Bjelica, za člana 

5. Tihomir Majstorović, za člana.  

 

Ad 11.) 

Izbor  članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Grad Viroviticu 

 

Ispred Odbora za izbor i imenovanja, predsjednica Željana Hrgović Šolc napominje da se za 

članove Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Grad Viroviticu predlažu: Vladimir Lješak, za predsjednika, Tomislav Mikulić za 
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potpredsjednika, Antun Moslavac za člana, Željka Francetić za članicu, Ivana Ćavarušić za 

članicu.  

Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je dostavljen prijedlog za imenovanje Dražena 

Kurečić i Elviru Grabić.  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Siniša Prpić, Dražen Kurečić, Hrvoje Belobrk, Mirko 

Poljanac, predsjednica Lahorka Weiss daje na glasovanje prijedlog Odbora: 10 vijećnika je 

glasovalo „za“, 7 vijećnika je glasovalo „protiv“ a 2 člana su se uzdržala od glasovanja, te je 

doneseno 

 

R j e š e n j e 

o izboru članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Viroviticu 

I 

U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 

Viroviticu biraju se:  

1. Vladimir Lještak, za predsjednika 

2. Tomislav Mikulić, za potpredsjednika 

3. Antun Moslavac, za člana 

4. Željka Francetić, za člana 

5. Ivana Ćavarušić, za člana.  

 

 

 

Predsjednica Lahorka Weiss u 19,01 sati, zaključuje 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog 

vijeća Grada Virovitice, napominjući da će se odmah nastaviti sa 2. hitnom sjednicom Gradskog 

vijeća Grada Virovitice.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Pročelnica – tajnica     Predsjedavajuća 

 

        Mirjana Terlecky, dipl.iur.       Lahorka Weiss, dipl.oec.  

 

 

                             Predsjednica 

  Izradila 

                                  Lahorka Weiss, dipl.oec.  

                 Branka Grizelj 


