ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice, održane dana 19. veljače 2014. g. u Velikoj
vijećnici Virovitičko-podravske županije s početkom u 16,30 sati.
Predsjednica Lahorka Weiss utvrđuje da je sjednici nazočno 19 vijećnika i to: Lahorka Wiess,
Ivan Ćavarušić, Gordana Domjanić, Domagoj Hercigonja, Miljenko Sabo, Vladimir Župan,
Mario Lukačević, Dalibor Per, Margareta Ptiček, Milan Krmpotić, Vesna Daloš, Damir Barić,
Nada Bartolić, Dražen Moslavac, Marinko Kukić, Vlado Hanžek, Tomislav Bokunić, Mihael
Batur i Siniša Prpić.
Odsutan: Zdravko Rengel koji je nazočio sjednici od 1. točke dnevnog reda (od 16,38 sati) i
Ivan Špehar koji je izostanak opravdao.
Ostali nazočni: Gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan
Sić, Željko Iharoš direktor Flore VTC d.o.o. Virovitica, Zvonko Kožnjak direktor Plina VTC
d.o.o. Virovitica, Damir Marenić direktor Virkoma d.o.o. Virovitica pročelnici: Mirjana
Terlecky, Marijo Klement, Đurđa Aragović, Matija Mustač, Vesna Tot, Vesna Grbac, Alen
Bjelica i Boris Horvat, Borna Đurđević predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice, Tomislav Mikulić komunalni redar u Gradu Virovitici, Davor Špoljarić
predsjednik Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, Zlatko Barčan načelnik
Policijske postaje Virovitica, Dražen Majetić direktor Feliksa, građani, te predstavnici tiska i
televizije.
Predsjednica Lahorka Weiss za sjednicu predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2013. godine,
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora,
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih
članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2014. godini,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin Vtc
d.o.o. za zaduživanje,
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva
Plin Vtc d.o.o.,
Donošenje Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
PLIN VTC,
Razmatranje Informacije do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o
stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2014.
godini,
Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u
2013. godini,
Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2013.
godini,
Razmatranje Izvješća o radu Flore Vtc d.o.o.,
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. g.,
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16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice za 2013. godinu,
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.
godinu,
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.
godinu,
19. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2013.,
20. Razmatranje Izvješća o provođenju higijeničarske službe na području grada Virovitice i
upravljanja skloništem za životinje za 2013. godinu,
21. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2013.g.,
22. Donošenje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2014.g.,
23. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2013. godini,
24. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu,
25. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2013. godinu,

26. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red je sa 19 glasova „za“ jednoglasno usvojen.
Ad 1.)
Aktualni sat
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da će prvi postavljati pitanja predsjednici klubova
vijećnika i to Miljenko Sabo, te Damir Barić. Nakon njih, pitanja će postavljati vijećnici
prema redoslijedu prijava: Siniša Prpić, Milan Krmpotić, Zdravko Rengel, Marinko Kukić i
Vlado Hanžek.
Miljenko Sabo ispred Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSLS-a napominje da, unazad 20 g.
od kako su ustrojene jedinice lokalne samouprave i županije, dobili smo sve bitnije institucije:
Carinarnicu, Područni ured za mirovinsko osiguranje, Područnu službu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje, Županijski sud, Odvjetništvo, središte Croatia osiguranja, uz Ured
državne uprave, Poreznu upravu, Policijsku upravu uz postojeće općinske sudove i državna
odvjetništva. Nismo imali samo središte HEP-a i Hrvatskih šuma. Sve to bilo je na dohvat
ruke, a danas sve gubimo. Nema više Carinarnice, ukinuto je Dopisništvo HTV-a, neće biti
Ureda državne uprave, policiji će sjedište biti u Osijeku, a po prvi puta ćemo ostati i bez
sjedišta sudova. Dali se tu na terenu itko išta pitao? Dali znamo kolike su uštede za državu, a
koliko će novih troškova pasti na leđa naših građana? Ako se ovako nastavi, izgubit ćemo i
Gradski park i rijeku Ođenicu. Drugo, ima informaciju da će rad Hitne medicine na području
naše županije sufinancirati gradovi i općine. Sa kolikim iznosom sudjeluje Grad Virovitica?
Treće, na ovoj sjednici svim vijećnicima su podijeljena tablet računala, te moli da se objasni
gdje je tu ušteda i koliko će biti novih troškova za proračun jer se za tablet treba plaćati i
pretplata za Internet? Četvrto, da li je kroz proračun provedena i racionalizacija troškova
djelatnika Gradske uprave, osim smanjenja plaća za 5%, koji su troškovi rezani Gradskoj
upravi? Slijedeće, od 01. 01. ove godine Grad je ušao u sustav PDV-a, što će zbog toga
poskupjeti građanima, na koje račune Grada će se PDV obračunavati, te koje to promjene
donosi i kako će se to odraziti na mjesne domove? Danas se Služba za financije ispričala
građanima zbog pogrešaka na uplatnicama za komunalnu naknadu, te moli objašnjenje
pročelnice Službe za financije.
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Na prvo pitanje, odgovor je dao gradonačelnik Ivica Kirin ističući da se zadnjih 10 godina
radilo na tome da se dobe ove institucije, grad je podmetnuo svoja leđa i dao prostore za 1 kn
Carinskoj upravi. Nismo imali samo Hrvatske šume i HEP. Hrvatske šume su bile najbolji
primjer što znači kada imamo instituciju van područja kojim se upravlja, jer su se sve
strateške odluke vezane za Šumariju Virovitica i Suhopolje o sjeći šuma, čuvanju šuma na
našem području odlučivalo u Bjelovaru. Danas je država pomiješala regionalizaciju sa
štednjom koje će imati dalekosežne posljedice za Grad Viroviticu. Zadnja u nizu je i najava
ukidanja Općinskog i Prekršajnog suda u Virovitici. Suda koji je u starom kraljevskom gradu i
gdje je Grad Zagreb dobio svoju Zlatnu bulu, koji je osnovan u vrijeme Austro-ugarske, koji
je preživio Kraljevinu Jugoslaviju, SFRJ, da bi danas u slobodnoj Hrvatskoj ostao bez te dvije
važne institucije. Gdje će se odluke donositi? Zašto su građani Virovitice građani drugog
reda? Zašto naša djeca nemaju isto prilike raditi u upravama? Prihvaćamo sve što se tiče
kresanja troškova, ali ne može se prihvatiti da naši ljudi idu u carinu u Koprivnicu i dalje.
Gospodarstvo, jedino gdje se razvija u Hrvatskoj, razvija se u Virovitici. Jedini imamo
intezitet ulaganja u nove gospodarske subjekte, a rezultati toga će ubrzo biti vidljivi i u
gospodarskim zonama jer su potpisani mnogi ugovori. Država daje silne novce upravo za to
gospodarstvo, a s druge strane onda reže granu na kojoj sjedimo. Zato, predlaže da se pod
točkom Pitanja i prijedlozi donese zaključak da se Gradsko vijeće očituje o tome da li želi da
zadržimo ove zadnje dvije institucije kako bi mogli na vrijeme poslati i ministru, i Vladi i
Saboru očitovanje da li želimo Općinski i Prekršajni sud u Virovitici. Smatra da na ovakav
način, uzimanjem institucija, za budućnost razvoja gospodarstva i budućnost standarda naših
građana, nismo jednaki. Vezano za sjedište Šumarije, naglašava da bi se time dala
maksimalna pomoć drvno-prerađivačkoj industriji i županijskim firmama, jer je nemoguće da
imate tri uprave na osam šumarija na našem području. Uskoro će doći i strategija turizma,
gdje želimo očuvati naše šume i razvijati turizam.
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da će se ovaj prijedlog razmotriti pod točkom Pitanja
i prijedlozi.
Na pitanje u vezi Hitne medicine, gradonačelnik Ivica Kirin odgovara da je Virovitica
pokrivena sa Hitnom medicinskom službom, i to sa dva tima. Ali, ti timovi idu u okolne
općine na intervenciju i nikoga nema u Virovitici. Stoga je župan predložio da će osigurati
pola novaca, a drugu polovicu gradovi i općine. Grad Virovitica se složio da će na godišnjoj
razini plaćati oko 70.000 kn. S jedne strane napravili smo dobro građanima, a s druge strane
plaćamo još i iz poreza za zdravstvo. Zašto moramo još dodatno financirati iz proračuna, kada
tih prihoda nemamo. Poziva sve vijećnike da u okviru svojih političkih mogućnosti lobiraju za
neke stvari koje prije funkcionirale, posebno za socijalu i zdravstvo i da država radije smanji
investicije i troškove, a da za ove stvari ostavi novce. Na treće pitanje u vezi tableta, ističe da
je jednokratni trošak za nabavu tableta za 21 vijećnika iznosi 20.958 kn. Uz tablet, svaki
vijećnik je dobio i karticu za korištenje mobilnog interneta. Godišnji troškovi preplate za
neograničeni Internet iznosi 12.618,96 kn. Nabavom naprijed navedenog postigla se uštedom
u troškovima uredskog materijala, papira i tonera koji su iznosili oko 35.000 kn godišnje.
Naglašava da se uz navedeno, uštedjelo na opremi za kopiranje, popravcima kvarova zbog
povećanja korištenja opreme, redovitom servisiranjem, kao i na motornom benzinu i gorivu
jer više nije potrebno fizički dostavljati materijale kao do sada. Na godišnjoj razini ušteda je
oko 22.000 kn. Napominje da će se onim vijećnicima kojima to bude potrebno, posebno
isprintati dio. Izradit će se prepoznatljiv program i održati edukacija sa vijećnicima kako bi
podaci bili lako pristupni. Također, sada svi vijećnici imaju e-mail adrese kako bi mogli lako
kontaktirati Gradsku upravu i dobivati odgovore za vrijeme radnog vremena na sva pitanja, te
relevantne informacije. Osim tableta, u upravi se izbacuju printeri i printat će se na kopirke
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preko šifri, te će se i na taj način smanjiti troškovi tonera. Vezano za djelatnike i
racionalizaciju troškova, ističe da je unazad tri godine zbog smanjenja prava iz kolektivnih
ugovora za gradske djelatnike, uštedjelo se oko 3,3 mil. kuna na neisplati materijalnih prava
zaposlenika, odnosno 1,1 mil. kuna godišnje, za što su nas oni mogli tužiti. Ali odlučili smo
da idemo tako, nego da moramo rezati broj djelatnika zbog opsega poslova koji su nam
nametnuti. U 2014. g. ukupna ušteda na ovim pravima, zajedno sa 669.916 kn uštede na
plaćama iz ove godine (5%), iznosi preko 5 mil. kuna. U zadnjih godinu dana, tri službenika
je otišlo u mirovinu, jedan je zaposlen, a ostala mjesta se pokrivaju preraspodjelom poslova
postojećih službenika i osobama na stručnom usavršavanju. Zajedničkom nabavom koju
provodimo već dvije godine, ušteđuje se oko 0,5 mil. kuna na električnoj energiji u odnosu na
dobavljača. Nema nabave novih kompjutera, osim u slučaju kvara, u Palaču se selimo sa
starim namještajem, usluge interneta su smanjene 23.000 kn jer nismo više na tri lokacije
nego na dvije, a kada se preselimo biti će još smanjene. Smanjuju se troškovi gradske
blagajne, usluga podatkovnog povezivanja smanjena je za 36.000 kn, usluga održavanja
opreme smanjena je za 40.000 kn, nabava tonera smanjena je za 90.000 kn, održavanje
računalnih programa smanjeno je za 70.000 kn, usluga čišćenja gradskih prostorija sa 11.000
smanjuje se na 6.000 kn. Smanjenja u proračunu za 2014. u odnosu na prošlu godinu
sveukupno iznose 8.739.185 kn.
Odgovore na pitanje vezano za PDV dala je Vesna Grbac, napominjući da je po službenoj
dužnosti Grad Virovitica ušao u sustav PDV-a. Naime, svatko onaj tko obavlja gospodarsku
djelatnost, pa tako lokalna samouprava, a kod nas se radi o zakupu poslovnog prostora, ako je
prihod od prethodne godine bio iznad 230.000 kn, mi smo morali zatražiti od Porezne uprave
da ulazimo u sustav PDV-a. To znači da će na računima za zakup poslovnog prostora
postojeća vrijednost biti uvećana za iznos od 25% i takvi računi su već za siječanj izašli van.
Osim za zakup poslovnog prostora i prateći režijski troškovi u tako zakupljenom prostoru,
moraju se prefakturirati na korisnike poslovnih prostora i na tim računima će biti dodana
stopa vrijednosti PDV-a. Osim toga, naknada za pravo građena je isto tako oporeziva. Za
građanstvo, komunalne naknade, najamnine za stanove, spomenička renta, komunalni
doprinos, naknade za legalizacije ne idu u sustav PDV-a i neće biti dodatnih troškova za
građanstvo. Vezano za uplatnice, Grad Virovitica je odlučio na novi način raditi printanje i
distribuciju uplatnica, što je dogovoreno sa Hrvatskom poštom, a obveza Službe za financije
bila je da pripremi obračun. Taj obračun je korektno napravljen i javljen pod kojom je šifrom
da se preuzmu podaci. U obračunu u Službi za financije, podaci su svi korektni i ispravni u
odnosu na one koji su otišli van i koji su printani. Ustanovilo se da se poslane uplatnice na
osobe koje su bili bivši vlasnici, te moli građane koji su primili takve uplatnice da osobno
dođu ili se jave na besplatni komunalni info broj 0800-9995.
Matija Mustač dao je odgovor na pitanje u vezi mjesnih domova, ističući da je, ulaskom
Grada Virovitice u sustav PDV-a, Grad preuzeo obvezu sklapanja ugovora sa zakupnicima u
mjesnim domovima, te izdavanjem računa. Grad je smanjio cijene zakupa mjesnih domova
kako ne bi bilo povećanja za građane.
Damir Barić ispred Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a postavlja pitanje pročelniku za
komunalnu djelatnost: u materijalima za današnju sjednicu i izvješću koje opisuje stanje na
deponiji otpada, nalazimo i zabrinjavajuće podatke. Pri tome se čine alarmantni podaci o
kvaliteti otpadnih i oborinskih voda sa deponije koje imaju utjecaj na podzemne vode na
Bikani i vodozahvat za virovitički vodovod. Da li se u tom smislu nešto poduzima? Drugo
pitanje postavlja pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo g. Mustaču: uslijed proglašenog
stanja elementarne nepogode za županije krajem 2013.g., virovitički poljoprivrednici su ostali
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bez pomoći grada. Nama vijećnicima je razlog potpuno jasan, ali poljoprivrednicima to nije
velika utjeha, te moli odgovor da li se poljoprivrednicima oštećenima na ovaj način ikako
može iznaći mogućnost za pomoć? Zatim postavlja pitanje g. Klementu a vezano za početak
radova oko uređenja centra grada i šetnice i konačnog projekta za uređenja Gradskog dvorca
sa parkom. Pretpostavlja da je bar u grubo projekt ovog rješenja napravljan ili je u pripremi, te
predlaže da se izradi maketa takvog uređenja centra grada. Sjeverna obilaznica oko grada je
izvjesna, financira se u potpunosti od strane Vlade RH, te moli objašnjenje trenutne situacije,
za početak radova i da li su oni izvjesni?
Odgovor na pitanje u vezi stanja na odlagalištu otpada dao je Marijo Klement, napominjući da
radovi na sanaciji odlagališta teku po građevinskoj dozvoli i sa Fondom je gotovo. Ide se na
dogovaranje novih radova sa Fondom da otpad vozimo na druge lokacije. Još otpad primamo
na odlagalište i vršimo sanaciju odlagališta koje je aktivno. Što se tiče procjednih voda, sve je
pod kontrolom. Vrše se određena mjerenja, i nema nikakvih štetnih utjecaja. Ističe, da iz
godine u godinu imamo smanjenje otpada na odlagalištu i od 2007. do danas se smanjila
količina otpada za 50%. Flora koja provodi selektivno prikupljanje i zbrinjavanje otpada, je
jedno od najboljih poduzeća u Hrvatskoj što se tiče gospodarenja otpadom. Na pitanje u vezi
Dvorca, odgovara je građevinska dozvola dobivena, u tijeku je nominacija za europski fond.
Park je dogovoren sa drugim izvođačem i do kraja drugog mjeseca ćemo imati gotovo idejno
rješenje. Slaže se da se organizira prezentacija na Gradskom vijeću i razmotri izrada makete.
U vezi sjeverne obilaznice, napominje da je to stvar Hrvatskih cesta gdje je za sutra
dogovoren sastanak sa gradonačelnikom gdje će biti jedna od tema upravo rješavanje
problematike prometa na području grada Virovitice i sjeverna obilaznica, nakon kojeg ćemo
znati detaljnije podatke.
Odgovor na pitanje u vezi elementarne nepogode, dao je Matija Mustač koji napominje da je
Grad Virovitica sve uredno prijavio i obišao se teren poljoprivrednika koji su je prijavili. Šteta
je bila uglavnom na duhanu i povrću i iznosila je oko 30% usjeva što je oko 3,5 mil. kuna.
Međutim, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, šteta će se isplatiti jedinicama
lokalne samouprave čija je šteta veća od 20% proračuna u prethodnoj godini. S obzirom da
proračun u prethodnoj godini bio oko 84 mil. kuna, znači da bi šteta trebala biti 18 mil. kuna.
Na žalost, zato nikakva sredstva nismo dobili od ministarstva. Štete su dobili Gradina,
Pitomača, Suhopolje, Sopje, Špišić Bukovica i Grad Slatina.
Damir Barić smatra da nismo utješili poljoprivrednike. Kada je pitao za procjedne i oborinske
vode oko deponije otpada, nije pitao za Floru jer radi dobro svoj posao od početka i skoro do
kraja. A ne radi do kraja zato što joj Grad i naša komunalna djelatnost nije našla prostor gdje
će zbrinjavati otpad. Utjecaj na podzemne vode je vrlo velik i kada inspekcija bude zabranila
odlaganje otpada zato što smo kontaminirali do kraja podzemnu vodu, boji se da će onda biti
kasno. Očekivao je odgovor da se razmatra slijedeća lokacija deponije za otpad.
Gradonačelnik Ivica Kirin podsjeća da je na vijeću već bila rasprava o lokaciji za smetlište.
Flora je intenzivno u pregovorima sa Fondom da završimo sanaciju koju smo započeli. Kada
smo uzeli otpad od okolnih općina, riješili smo se svih divljih odlagališta na rubovima grada
Virovitice. Grad Virovitica nudi rješenje, uz potporu Fonda i Ministarstva zaštite okoliša
ćemo izgraditi sortirnicu i na samom odlagalištu će se odlagati samo inertni otpad. Uz
postojeću sanaciju i izgradnju novog postrojenja, građani neće plaćati povećanu cijenu otpada.
Financijska konstrukcija je već zatvorena i imamo potporu ministarstva i Fonda. Ono što ne
budemo mogli zbrinuti ovdje, morat ćemo voziti dalje, ali do tog momenta imamo dovoljno
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mjesta za skladištenje. Ono što je najvažnije je da su svi radovi na odlagalištu napravljeni
upravo tako da se ne remeti podzemni sloj gline.
Siniša Prpić postavlja pitanje što je sa centrom za gospodarenje otpadom? Što je sa studijom
koja je navodno teška 7 mil. kuna? Kako trajno riješiti problem odlaganja, odnosno
zbrinjavanja i gospodarenja otpadom? Drugo, da li je točna informacija da se sa nekog od
računa grada misli eventualno isplatiti članovima biračkih odbora i povjerenstva za provedene
izbore 2010.g.? Treće, na posljednjoj sjednici tražio je od g. Toplaka da u pisanom obliku
dostavi podatak o doregistraciji Informativnog centra Virovitica, a odgovor još nije dobio.
Odgovor na pitanje u vezi otpada dao je gradonačelnik Ivica Kirin, napominjući da smo
odlučili da napravimo svoj model dok se ne napravi centar u Osijeku, za što nam je država
dala potporu da nastavimo sa tim aktivnostima. Prva aktivnost je bila da dobijemo od državne
uprave zemljište uz samo odlagalište, da napravimo postrojenje i odvojimo sav onaj otpad i
vratimo ga natrag u proizvodnju. Zemljište smo dobili i u pripremi je idejno rješenje za
izgradnju sortirnice. U sortirnici se odvaja papir, metal i dr., a ostatak ide u biokogeneraciju
gdje će se na javnom natječaju tražiti da ima što manji ostatak inertnog otpada. Što se tiče
otpadnih voda, za to se radi posebna tehnologija a štetnih misija za okoliš će biti nula. Ako se
bude moralo nešto i deponirati od tog otpada, on će se odvoziti u regionalni centar. Kroz ovu
financijsku konstrukciju, građane Virovitice ne očekuje poskupljenje. Predložili smo županu
da, nakon izgradnje postrojenja, virovitička tvrtka Flora dobije koncesiju za otpad na području
županije. Jedini uvjet je da nema nikakvih emisija u zrak, vodu i okoliš. U vezi Informativnog
centra, napominje da je danas bila skupština Informativnog centra, te se može u pisanom
obliku dobiti za koje se djelatnosti registrirao.
Odgovor na pitanje u vezi naknada za rad biračkih odbora u 2010. g. dala je Mirjana Terlecky,
pojašnjavajući da je Županijsko izborno povjerenstvo koje je provodilo izbore za dožupana
Virovitičko-podravske županije iz reda srpske nacionalne manjine, zatražilo od
gradonačelnika da odobri rad službenice da isplati sredstva koja će na doći na proračun Grada
Virovitice iz proračuna Virovitičko-podravske županije. Nakon što je Županijsko izborno
povjerenstvo dostavilo presudu Županijskog suda u Varaždinu, Virovitičko-podravska
županija je uplatila iznos u proračun Grada, sa kojeg je izvršena isplata članovima izbornih
povjerenstvima i članovima biračkih odbora po računima općina i gradova na području
županije. Što se tiče grada Virovitice, izvršena je isplata i osobama koje su radile na
provođenju tih izbora.
Siniša Prpić smatra da je to od strane g. Toplaka neodgovorno, mogao je barem napisati dvije
riječi ili nazvati telefonski. Vezano za salto mortale, zajedno smo se tukli da ne bude lokacija
Centra za zbrinjavanje otpada u Jasenašu, nego Dabrovica. Međutim, sada više nema potrebe
da zarađujemo na smeću, nego se odričemo tog prava. Prijetilo se da će biti deset puta veći
troškovi, sada više ti troškovi nisu. Poziva gradonačelnika da uključi struku i riješimo jednom
za svagda jer je 2018.g. zadnji rok za plaćanje velikih penala na razini lokalne samouprave.
Gradonačelnik Ivica Kirin pojašnjava da je država pisala strategiju gospodarenja MBO-om
koja je rekla da u svakoj županiji mora biti jedan centar i da se moraju osnovati županijske
firme. Taj MBO će koštati blizu 300 mil. kuna. Na tijelu Dabrovice predviđena je retencija za
koju je izdana građevinska dozvola. Hrvatske vode su savjetovale da se na tijelo brane ne
može stavljati odlagalište, jer bi u slučaju potresa sav taj otpad zajedno sa vodom može
otklizati i zagaditi cijelo područje. U međuvremenu, svi građani Borove i jedan dio Rezovca
su napisali peticiju da se protive da se njima dovozi smeće. 2018. g. Hrvatska ulazi u
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monitornig što se tiče rješavanja otpada i plaćanja velikih kazni, nismo imali vremena čekati i
kada smo vidjeli da ovaj županijski centar neće ići tom brzinom, dogovorili smo da će
Virovitica naći rješenje za cijeli ovaj kraj. Imamo gotov prostor koji je već građevinski
pripremljen za otpad koji će se kako ostatak odlagati i zatim pretvoriti u električnu i toplinsku
energiju.
Po isteku vremena predviđenog za Aktualni sat, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje
Aktualni sat i određuje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke, nastavlja se sa sjednicom.
Ad 2.)
Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Za riječ se javio Siniša Prpić koji predlaže da se omogući da se zapisnici sa Gradskog vijeća
objavljuju na internet stranicama, a Lahorka Weiss predlaže da se prijedlogu glasuje pod
točkom Pitanja i prijedlozi.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, daje Zapisnik na usvajanje: 20 vijećnika je glasovalo
„za“, te je usvojen
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
Ad 3.)
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2013. godine,

U otvorenoj raspravi, za riječ se javio Vladimir Župan koji smatra da je Virovitica posljednjih
deset godina značajno iskočio u pozitivnom smislu, te ističe podršku koju je gradonačelnik
dao umirovljenicima pri rješavanju svojih problema. Naglašava da kao građanin i vijećnik
podržava sve napore gradonačelnika, župana, saborskih zastupnika i svih ostalih koji se
zalažu za opstojnost svih institucija kako ne bi nestale.
Siniša Prpić napominje da neće podržati Izvješće jer se deficit od 2009.g. povećao. Nije se
odradilo sve što je planirano, te apelira da se iznađu sredstva bar za nogostupe u ulici P.
Preradovića do groblja. Nada se da će izvješće gradonačelnika za prvih šest mjeseci ove
godine možda i podržati, ako bude sve u redu zato što je ovaj proračun životan i realan.
Damir Barić ističe veliki broj nezaposlenih napominjući da gospodarstvo i dalje stagnira i ne
vidi se izgradnja proizvodnih pogona. Neće podržati ovo izvješće, ali se nada da će slijedeće
biti bolje i da će biti u prilici podržati ga.
Marinko Kukić iznosi primjedbu u dijelu gdje se navode kapitalne investicije, te postavlja
pitanje da li se i ove investicije koje dolaze sa državnog nivoa ubrajaju pod kapitalne
investicije Grada Virovitice?
Odgovore na pitanje dali su Matija Mustač, gradonačelnik Ivica Kirin, te Đurđa Aragović, a
Siniša Prpić je dodatno prokomentirao iznesene odgovore.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss daje Izvješće na
glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 8 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesen
Zaključak
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o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje
srpanj-prosinac 2013.g.
Ad 4.)
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora,
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica
Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo
„za“ te je donesena
Odluka
o izmjeni Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora.
Ad 5.)
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica
Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo
„za“, te je donesena
Odluka
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Ad 6.)

Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 19 vijećnika je glasovalo „za“, a 1 vijećnik se
suzdržao od glasovanja, te je jednoglasno donesena
Odluka
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Ad 7.)
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih
članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2014. godini,
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica
Lahorka Weiss zatvara raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“,
te je donesena
Odluka
o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća
Grada Virovitice u 2014. godini
Ad 8.)
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin Vtc
d.o.o. za zaduživanje
U otvorenoj raspravi, u raspravi su sudjelovali Siniša Prpić koji napominje da HSPD ovu
odluku neće podržati, te Marinko Kukić koji napominje da će i Klub SDP-a-HNS-a i HSU-a
biti protiv ove odluke, te postavlja pitanje da li je ta investicija u koju ide Plin stvarna potreba
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ili je to veza da bi se došlo do tih financijskih sredstava? Drugo, Grad Virovitica daje
garanciju od 8 mil. kn, te postavlja pitanje na što se odnosi razlika od 1 mil. kn?
Odgovore na pitanja dali su gradonačelnik Ivica Kirin i Vesna Grbac. Kako se nitko drugi nije
javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravi i daje prijedlog na glasovanje:
12 vijećnika je glasovalo „za“ a 8 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesena
Odluka
o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin Vtc d.o.o. za zaduživanje
Ad 9.)
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog
društva Plin Vtc d.o.o.
Predsjednica Lahorka Weiss otvara rapravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 8 vijećnika je glasovalo
„protiv“, te je donesena
Odluka
o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog
društva Plin Vtc d.o.o
Ad 10.)
Donošenje Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
PLIN VTC
Predsjednica Lahorka Weiss otvara rapravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje prijedlog na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesena
Odluka
o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću PLIN VTC
Ad 11.)
Razmatranje Informacije do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o
stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2014.
godini
Predsjednica Lahorka Weiss otvara rapravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje Informaciju na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“, a 7 vijećnika je glasovalo
„protiv“ te je donesen
Zaključak
o primanju na znanje Informacije do kojeg iznosa Gradonačelnik,
odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te
raspolaganju ostalom imovinom u 2014. g
Ad 12.)
Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u
2013. godini
Predsjednica Lahorka Weiss otvara rapravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu
i daje Informaciju na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“, a 7 vijećnika je glasovalo
„protiv“, te je donesen
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Z a k l ju č a k
o prihvaćanju Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda
u 2013. godini
Ad 13.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad
Viroviticu u 2013. godini
U otvorenoj raspravi, za riječ se javio Siniša Prpić koji pohvaljuje rad Zlate Karlović koja je
izradila ovaj plan, smatra da ukoliko se sada ne reagira u vezi gospodarenja otpada, da ćemo
biti sankcionirani, te da je najadekvatnije rješenje Centar za gospodarenje otpadom.
Nada Bartolić koja izražava zabrinutost podatkom da je 2009. g. otvoren deponij na kome se
odlagao građevinski otpad sa azbestom, te da uzorci vode ne odgovaraju kvaliteti za što moli
određivanje kvalitete vode za piće. Postavlja pitanje kako je moguće da se otpad iz Voćina
dovozi u Viroviticu za samo 1.200 kn, te da li će građevinski otpad sa azbestom biti dobro
uskladišten?
Odgovore na pitanja dao je Marijo Klement, a Siniša Prpić dodatno napominje da odlagalište
nije zatvoreno i da voda ne odgovara odredbama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode
za piće. Dodatna pojašnjenja su dali Marijo Klement i gradonačelnik Ivica Kirin.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje
Izvješće na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 8 vijećnika glasovalo je „protiv“, te je
donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad
Viroviticu u 2013. godini
Ad 14.)
Razmatranje Izvješća o radu Flore Vtc d.o.o.
U otvorenoj raspravi, za riječ se javio Damir Barić koji smatra da je Izvješće korektno, te
ističe da je navedeno voda na odlagalištu iste kvalitete kao i na vodozahvatu, te raži da se
nađe drugo rješenje za komunalni otpad na području grada Virovitice jer ova lokacija ne
zadovoljava.
Obrazloženje su dali Marijo Klement i Ivan Sić. Kako se nitko drugi nije javio za riječ,
predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje prijedlog na glasovanje: 12 vijećnika
je glasovalo „za“ a 8 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesen
Z a k l ju č a k
o prihvaćanju Izvješća o radu Flore VTC d.o.o.
Predsjednica Lahorka Weiss predlaže da se provede rasprava o izvješćima dok su na sjednici
prisutni podnositelji izvješća, a glasovanje će se obaviti naknadno prema dnevnom redu.
Ad 20.)
Razmatranje Izvješća o provođenju higijeničarske službe na području grada Virovitice i
upravljanja skloništem za životinje za 2013. godinu

11
U otvorenoj raspravi za riječ se javio Siniša Prpić koji pohvaljuje rad i izvrsne rezultate
službe, te Marijo Klement koji ispred Gradske uprave također zahvaljuje na odličnoj suradnji.
Ad 21.)
Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2013.g.,
U otvorenoj raspravi, za riječ se javio Mihael Batur koji pohvaljuje kvalitetne akcije, ali
smatra da je u Gradskom savjetu mladih mladež HDZ-a koja radi promociju te stranke, te da
ustroj nije sukladan zakonu.
Obrazloženje ja dala Mirjana Terlecky, a dalje u raspravi su sudjelovali Milan Krmpotić koji
poziva g. Batura da se redovno pojavljuje na sjednicama Savjeta, Mihael Batur koji replicira
da na političke akcije HDZ-a ne želi dolaziti, te Nada Bartolić koja smatra da program treba
raditi u interesu mladih i ističe neophodnost povezivanja sa mrežom savjeta mladih na nivou
Hrvatske.
Ad 25)
Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2013. godinu,
Kako se za sudjelovanje u raspravi nije nitko javio, predsjednica Lahorka Weiss zatvara
raspravu, te određuje stanku od 5 minuta.
Nakon stanke, nastavlja se sa sjednicom.
Ad 15.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. g.,
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu, utvrđuje da je sjednici nazočno 19 vijećnika i daje Izvješće na glasovanje: 12
vijećnika je glasovalo „za“, a 7 vijećnika „protiv“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. g.
Ad 16.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice za 2013. godinu
U otvorenoj raspravi za riječ se javio Siniša Prpić koji moli da se u proračunu pridržava
smanjenih troškova.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu,
utvrđuje da je sjednici nazočno 20 vijećnika i daje Izvješće na glasovanje: 12 vijećnika je
glasovalo „za“ a 8 vijećnika je glasovalo „protiv“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice za 2013. godinu
Ad 17.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
spomeničke rente za 2013. godinu
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Kako se u otvornoj raspravi za riječ nije nitko javio, predsjednica Lahorka Weiss zatvara
raspravu i daje izvješće na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
spomeničke rente za 2013. godinu
Ad 18.)
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2013. godinu
Kako se u otvornoj raspravi za riječ nije nitko javio, predsjednica Lahorka Weiss zatvara
raspravu i daje izvješće na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“ te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2013. godinu
Ad 19.)
Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2013.,
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da se u Informaciji o radu i izvršenim aktivnostima na
području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2013. na str. 2. briše se toč. 2., na str. 3. briše
se toč. 3, a točka 4., 5., 6., 7. i 8. postaju toč. 2.,3.,4.,5. i 6. Točka 6. stavak 2. mijenja se i
glasi: „Osim navedenoga izvelo se i:
Radovi održavanja javnih zelenih površina:
 košene bankine u ulici Sv. Križa, Vinogradska i Svetog Jurja
 košnja javnih zelenih površina oko doma, kapele i dr.
Odražavanje javne rasvjete“.
Kako se u otvorenoj raspravi za riječ nije nitko javio, zatvara raspravu i daje informaciju na
glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“, 7 „protiv“, a 1 vijećnik se suzdržao od glasovanja,
te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora
Grada Virovitice za 2013.
Ad 20.)
Razmatranje Izvješća o provođenju higijeničarske službe na području grada Virovitice i
upravljanja skloništem za životinje za 2013. godinu,
Predsjednica Lahorka Weiss, s obzirom da je rasprava prethodno provedena, daje izvješće na
glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2013.
Ad 21.)
Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2013.g.,
Predsjednica Lahorka Weiss napominje da je rasprava započeta prethodno. U nastavku, u
raspravi su sudjelovali Ivica Kirin, Siniša Prpić koji smatra da mladi poučeni iskustvima
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starijih, mladi trebaju gledati kako ne. Dodatno obrazloženje dao je predsjednik Gradskog
savjeta mladih Borna Đurđević.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje raspravu i daje
izvješće na glasovanje: 12 vijećnika je glasovalo „za“ a 8 vijećnika se suzdržalo od
glasovanja, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2013.g.
Ad 22.)
Donošenje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2014.g.
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje Program na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo „za“ a 7 vijećnika se
suzdržalo od glasovanja, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2014.g.
Ad 23.)
Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2013. godini
U otvorenoj raspravi, za riječ se javila Nada Bartolić koja ističe problem farme obitelji
Despotovski koja ne uzgaja životinje za svoje potrebe, već se radi o držanju stoke u
neadekvatnom prostoru radi prodaje i ne udovoljava niti jednom kriteriju o držanju stoke i
brige o okolišu, situacija je više nego katastrofalna, a o istome ima i peticiju građana. Moli
komunalnog redara da postupi sukladno Odluci o komunalnom redu.
Nakon obrazloženja koje je dao Marijo Klement, nitko se drugi nije javio, te predsjednica
Lahorka Weiss daje Informaciju na glasovanje: 14 vijećnika je glasovalo „za“ a 6 vijećnika je
glasovalo „protiv“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2013. godini
Ad 24.)
Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje Informaciju na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesen
Zaključak
o prihvaćanju Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz
proračuna Grada Virovitice za 2013. godinu
Ad 25.)
Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2013. godinu,
Predsjednica Lahorka Weiss otvara raspravu. Kako se za riječ nije nitko javio, zatvara
raspravu i daje Informaciju na glasovanje: 20 vijećnika je glasovalo „za“, te je donesen
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Zaključak
o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2013. godinu
Ad 26.)
Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Lahorka Weiss, vezano za prijedlog zaključka o organizaciji pravosudnog
sustava otvara raspravu.
Marinko Kukić ispred Kluba SDP-a, HNS-a i HSU-a traži stanku od 5 minuta kako bi se
konzultirali, te predsjednica određuje pauzu od 5 minuta.
Nakon stanke, nastavlja se sa sjednicom.
Damir Barić napominje da dijeli razmišljanje gradonačelnika po navedenom. Načelno
podržava prijedlog, ali će biti suzdržani.
Predsjednica Lahorka Weiss zatim daje prijedlog na glasovanje: 13 vijećnika je glasovalo
„za“, a 7 vijećnika se suzdržalo od glasovanja, te je donesen slijedeći
Zaključak
I
Reorganizacija pravosudnog sustava, koja je iznesena u Nacrtu prijedloga Zakona o
područjima i sjedištima sudova i državnih odvjetništava od osobite je važnosti za Grad
Viroviticu kao jedinicu lokalne samouprave, građane i pravne osobe koji su korisnici usluga
pravosudnih institucija, stoga Gradsko vijeće ima osobiti interes da se očituje na predloženu
reorganizaciju mreže pravosudnih ustanova.
Poštujući načelo trodiobe vlasti, sudbena vlast jedna je od sastavnica državne vlasti koja je
neovisna i na koju lokalna samouprava bilo koje razine ne može neposredno utjecati.
Međutim, radi se o djelatnostima koje itekako imaju doticaj sa građanima i zato ni u kom
slučaju nije svejedno u kakvom će organizacijskom obliku biti ustrojen ovaj sustav, kako bi
građanima mogao pružati efikasnu i učinkovitu usluga sa svojim sastavnicama (sudovima,
odvjetništvima i dr. ) koje su njima najbliža.
II
Navedenim prijedlogom Grad Virovitica, kao sjedište i središte Županije prestaje biti
sjedištem pravosudnih ustanova, što se ocjenjuje kao nedopustiv i izuzetno loš prijedlog sa
brojnim posljedicama kako na kvalitetu i opseg usluga koje će pružati pravosudne ustanove,
tako još više na gubitak statusa grada Virovitice koje po novom prijedlogu neće biti sjedište
niti jednog suda odnosno pravosudnih institucija. Ovo je po prvi put u povijesti da grad
Virovitica koji se ubraja među najstarije hrvatske gradove, ostaje bez sjedišta tijela sudbene
vlasti.
III
O pitanju da li su ovakvi potezi suprotni postojećim zakonima odnosno da li se njima
ugrožavaju osnovno pravo na lokalnu samoupravu koje je zajamčeno Ustavom kao i pravo
građana na jednakost i ravnopravnost pred tijelima javne vlasti, ostaje da svoju prosudbu
daju ne samo građani, znanstvena, stručna i akademska zajednica već i nadležne državne
institucije, ali je činjenica da je sadašnji teritorijalni ustroj sudbene vlasti na području Grada
Virovitice odnosno Virovitičko-podravske županije pozitivno iskustvo, koje je dalo vrlo dobre
rezultate u kvaliteti i kvantiteti rada u posljednjih dvadeset i više godina.
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IV
Sukladno navedenom potrebno je:
- reformi pristupiti krajnje oprezno i sa sagledavanjem svih njezinih aspekata poglavito
učinaka na građane i pravne osobe kao krajnje korisnike usluga pravosudnih institucija
kada je riječ o ukidanju i/ili spajanju sudova odnosno slijediti ustroj lokalne i područne
samouprave,
- poštivati i uvažavati činjenicu postojanja općina, gradova i županija kao legalnih
institucija ove države i jedne od sastavnica političkog sustava definiranog Ustavom i
zakonom i ne zanemarivati njihovu ulogu određenu ovim propisima niti slabiti njihov
položaj i ulogu, reformama koje neće dovesti do napretka već do nazadovanja lokalnih i
regionalnih zajednica i daljnje centralizacije,
- u izradi konačnog prijedloga Zakona o područjima i sjedištima sudova i državnih
odvjetništava voditi računa o potrebama naše lokalne zajednice i njenih građana, koji bi sa
za sada predloženim ustrojem (Općinski sud–sjedište Bjelovar, Prekršajni sud–sjedište
Bjelovar) među građanima stvorio osjećaj nejednakosti i nemoći spram institucija
centralne države i kojima će usluga pravosudnih institucija biti ne samo skupa, već i u
mnogim slučajevima nedostupna ili će njezino korištenje biti izuzetno otežano.
V
Na temelju svega navedenog Gradsko vijeće Grada Virovitice traži da grad Virovitica,
s obzirom na sve svoje povijesne, gospodarske i druge okolnosti, kao sjedište i središte
Virovitičko-podravske Županije, bude sjedištem Općinskog suda i Prekršajnog suda za
sve općine i gradove s područja Virovitičko-podravske županije.
Vladimir Župan predlaže ispred koordinacije udruga umirovljenika da se zajedno sa
pročelnicima i predsjednicima vijeća mjesnih odbora dogovori korištenje mjesnih domova.
Drugo, predlaže da se 780-ta godišnjica Virovitice proslavi u okviru Rokova.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, predsjednica Lahorka Weiss zaključuje sjednicu u
20,35 sati.
Pročelnica – tajnica
Mirjana Terlecky, dipl.iur.

Izradila:
Branka Grizelj

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oecc.

