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Z A P I S N I K 
sastavljen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 17. prosinca 2004. god. 
u prostoriji velike gradske vijećnice, s početkom u 12,00 sati 
pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Nade Gagro    

 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Zdenko Rečić  15. Anica Birač 
2. Toma Mišić   16. Željko Janović 
3. Marijana Šikić  17. Mate Vukušić 
4. Ivan Perić   18. Damir Rimac 
5. Ivan Senčić   19. Zlatko Cvrković 
6. Đuro Vidić   20. Stjepan Zeko 
7. Ilija Stević   21. Nada Gagro 
8. Martina Liščić  22. Vladimir Došen 
9. Anto Blažanović  23. Zvonimir Paulenka 
10. Ljubo Karaman  24. Rudolf Klajn 
11. Milan Bošnjak  25. Mato Vukovac 
12. Vladimir Ćirić  26. Ivan Kopčić 
13. Josip Bošnjak  27. Antun Toni Žagar 
14. Dubravka Kraljević  
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:   
1. Željko Rapčan   3. Josip Vidosavljević   
2. Marijana Rosandić  4. Tomislav Samac   

 
Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, Željko 

Beljo, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Sanja Bošnjak, pročelnica 
Upravnog odjela financija, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom 
imovinom i lokalnu samoupravu, Ivan Turda, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Mandica Sanković, šef Odsjeka za prostorno planiranje pri Upravnom 
odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Branka Jukić, stručni suradnik u Upravnom odjelu 
društvenih djelatnosti, Željko Ilić, član Poglavarstva, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 
Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za normativnu 

djelatnost i opće poslove. 
Sjednica je tonski zabilježena. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Gradskog 

vijeća koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog 
dnevnog reda današnje sjednice te vijećnik Stjepan Zeko, nakon konstatacije da je dnevni red 
preobiman, predlaže da se s dnevnog reda današnje sjednice skine 4., 5. i 6. točka te se o istima 
raspravlja na posebnoj sjednici. 

 
Predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje izneseni prijedlog o skidanju 4., 5. i 6. točke s dnevnog 

reda, te vijećnici sa 8 glasova «za», 1 «suzdržanim» glasom i 13 glasova «protiv» odbijaju izneseni 
prijedlog. 

Nakon toga predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog dnevnog reda današnje sjednice 
koji nazočni vijećnici sa 17 glasova «za», 8 glasova «protiv» i 1 «suzdržanim» glasom usvajaju. 
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D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog  Odluke Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
3. Prijedlog Plana proračunske potrošnje Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2005.-2007. god. 
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vinkovaca i donošenju 

Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Vinkovaca. 
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005.  godinu. 
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. god. 
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja  

bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina. 
8. Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, 

te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2005. godinu. 
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca u 2005. godini. 
10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje športske dvorane OŠ Bartola Kašića u Vinkovcima. 
11. Prijedlog Rješenja o osnivanju prava zaloga. 
12. Davanje suglasnosti za potpisivanje pristupnih dokumenata kampanji za održivi razvoj  

gradova i mjesta  i Olborške povelje. 
13. Prijedlog Odluke o osnivanju radnog tima na projektu: «Pristupanje Grada Vinkovaca  

Europskoj kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta». 
14. Razno,  pitanja i odgovori.          
                                            

TOČKA 1., 2. i 3. 
 
 

1. Prijedlog  Odluke Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
3. Prijedlog Plana proračunske potrošnje Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2005.-2007. god. 
 
 

Izvjestitelj po ovim točkama dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 
financija koja je zbog tematske povezanosti točaka o istima izvijestila objedinjeno. 

Materijali za ove točke dnevnog reda nalaze se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznose. 
 
 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Josip Bošnjak sa primjedbom da 

materijalima nedostaje siže i obrazloženje zbog lakšeg razumijevanja velike količine brojki. Naglašava 
kako treba učiniti sve da predviđeni porast proračuna od 4,8% u konačnici odnosno izvršenju 
proračuna bude i veći. Primjećuje da u proračunu nema predviđene stavke za poticanje razvoja 
gospodarstva te predlaže da se iz proračunske rezerve izdvoji iznos od 50.000,00 kn za razvrstavanje 
otpada. 

U odgovoru na iznesene primjedbe i pitanja Sanja Bošnjak je naglasila da je Proračun rađen na 
temelju Zakona o proračunu i utvrđenih financijskih smjernica, te da se koristi i iskustvena metoda. 

O amandmanu vijećnika Josipa Bošnjaka da se iz proračunske rezerve izdvoji iznos od 50.000,00 
kn za razvrstavanje otpada nije se glasovalo nego će isti amandman biti upućen Vijeću pismenim 
putem. 

 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje 

predložene financijske dokumente te vijećnici donose 
1. Odluku o Proračunu Grada Vinkovaca za 2005. god. - jednoglasno 
2. Odluku o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. - jednoglasno 
3. Plan proračunske potrošnje Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2005.-2007. god. - 

jednoglasno 
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TOČKA 4. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vinkovaca i donošenju 

Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Vinkovaca. 
 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, šef Odsjeka za prostorno 
planiranje pri Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada koja je iznijela Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vinkovaca i donošenju Programa mjera za 
unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Vinkovaca. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac sa pitanjima u kojoj je 

fazi izgradnja regionalne deponije te gdje su predviđene lokacije, na kojoj se lokaciji u Vinkovcima 
nalazi reciklažni centar i reciklažno dvorište te zašto Grad Vinkovci nije sudjelovao u izradi prostorne 
strategije Vukovarsko-srijemske županije. 

Vijećnik Stjepan Zeko uz pohvale obimnosti i analitičnosti materijala smatra da je ovo ipak 
samo «popis želja» čijom bi realizacijom Vinkovci postali uljuđeni srednjoeuropski gradić. Iako za 
realizaciju iznesenog trenutno nema dovoljno financijskih sredstava dobro je da se precizno definira 
razvoj prostora i predvide svi eventualni projekti budući da Zakon slijedeće dvije godine ograničava 
bilo kakve izmjene. Slijedom iznijetog  smatra da bi bilo dobro predvidjeti i natkrivanje postojeće 
tržnice kao i otvaranje novih tržnica po gradskim kvartovima. 

Odgovarajući na postavljena pitanja Mandica Sanković rekla je da je regionalna deponija u fazi 
potpisivanja ugovora te da su predviđene dvije lokacije – na putu prema Nuštru i Vrapčana za koje 
treba izraditi Studiju uticaja na okoliš. Reciklažni centar i dvorište nalaze se u prostoru Šimićevog 
mlina, a vezano za izradu prostorne strategije Županije iznosi da Županija nije tražila podatke od 
Grada. Natkrivanje postojeće tržnice nije predviđeno, a GUP ide prema tome da svaki gradski kvart 
ima svoju tržnicu.  

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vinkovaca i donošenju Programa 
mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vinkovaca te vijećnici sa 17 glasova «za» i 7 
«suzdržanih» glasova donose 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru grada Vinkovaca i donošenju  

Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru grada Vinkovaca 
 
I 

 Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru grada Vinkovaca. 
 

II 
 Donosi se Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru grada Vinkovaca. 
 

III 
 Izvješće o stanju u prostoru grada Vinkovaca i Program mjera za unaprjeđenje stanja u 
prostoru grada Vinkovaca stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 5. 
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005.  godinu. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Turda, pomoćnik pročelnika Upravnog 

odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Stjepan Zeko sa pitanjem da li je moguće 
asfaltirati odvojak ceste pri skretanju iz ulice Hrvatskih kraljeva udesno. 
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Ivan Turda odgovara da to nije bilo predviđeno u Programu gradnje ali da je to moguće realizirati u 
Programu održavanja komunalne infrastrukture. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 

PROGRAM GRADNJE 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 

 
Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Vinkovaca za 2005. godinu za: 

- javne površine,  
- nerazvrstane ceste, 
- javnu rasvjetu, 
- groblje, 
- opskrbu pitkom vodom, 
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 

Članak 2. 
 Ovim Programom utvrđuje se: 

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku 
opreme, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom izvora financiranja 
djelatnosti. 

Članak 3. 
 Opis i vrijednost, te izvori financiranja za pojedine djelatnosti utvrđen je u tabelarnom prikazu 
koji je sastavni dio ovoga Programa. 

Članak 4. 
 Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovoga Programa u visini od 
6.315,000,00 kuna. 

Članak 5. 
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku « 
Grada Vinkovaca. 

TOČKA 6. 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. god. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ivan Turda, koji je iznio Prijedlog 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. god. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 

iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnik Mate Vukušić postavlja slijedeća pitanja: 

- da li je nabavljeno vatrogasno vozilo koje bi između ostalog služilo i za pranje ulica, te kada će 
se početi sa pranjem, 

- navedeno je da se 14400 m kanala kosi 4 puta godišnje, međutim kanali su zakorovljeni i 
kanalska mreža se ne održava, 

- gdje se nalazi park u Vinkovačkom Novom Selu u kojem se sade i održavaju cvjetne gredice. 
Vijećnik Josip Bošnjak iznosi da su podaci navedeni u Programu održavanja vezani za 

površine koje se u VIII Mjesnom odboru kose 6 puta godišnje u nesrazmjeru sa stvarnim stanjem na 
terenu. Ista je situacija i sa podacima koji su navedeni za utrošene količine asfalta. Kako ne bi dolazilo 
do ovakvih nepodudarnosti predlaže da se pri svakom zahvatu izvijesti Mjesni odbor. 

Ivan Turda odgovara da vatrogasno vozilo nije nabavljeno te da bi takva koncepcija čišćenja 
iziskivala promjenu ugovora o koncesiji za čišćenje grada. Vezano za košnju kanala navodi da se radi o 
ulazu u grad iz smjera Ivankova što je novo uvedena obveza grada, a park sa cvjetnim gredicama  se 
nalazi u centru Vinkovačkog Novog Sela. 
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Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 22 glasa «za» i 4 
«suzdržana» glasa donose 

P R O G R A M 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2005. GODINU 

 
I 

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2005. god. utvrđuje se: 
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 
financiranja. 

II 
 Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz točke IV ovog Programa utvrđen 
je u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Programa. 
 

III 
 Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 
13.400.037,46 kn. 
 Izvor ovih sredstava je u cijelosti komunalna naknada i proračun Grada. 
 

IV 
 Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti kako slijedi: 
1. za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda     - 6.420.072,15  
2. za održavanje javnih zelenih površina .............................................. - 2.949.965,31 
3. za održavanje čistoće javnih površina .............................................. - 1.930.000,00 
4. za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije.......       - 2.100.000,00 
 

V 
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

        
TOČKA 7 . 

Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja 
životinja bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Ana Leko, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i 

uređenja grada, koja je iznijela Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Uključivši se u raspravu vijećnik Damir Rimac konstatira da je i iznos koji je u odnosu na 
prošle godine smanjen ipak previsok. Postavlja pitanje nije li smanjenje cijene priznanje pogreške koja 
je rađena proteklih godina i na temelju čega je iznos smanjen za 92.000,00 kn. 

Vijećnik Stjepan Zeko postavlja pitanje nije li odluka kojom se navedeni komunalni poslovi 
povjeravaju firmi čiji je vlasnik član Gradskog vijeća protivna Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, 
te smatra da bi se na razini grada trebala donijeti Odluka o sprečavanju sukoba interesa. 

Dopredsjednik Gradskog vijeća Ivan Senčić smatra da se radi isključivo o zakonima tržišta. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 16 glasova «za», 5 

glasova «protiv» i 2 «suzdržana» glasa donose 
O D L U K U 

 
1. Grad Vinkovci povjerava obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja 

bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina mr. Iliji Steviću, vlasniku specijalizirane 
veterinarske ambulante i veterinarsko higijeničarskog servisa «Tip-Tip» sa sjedištem u Vinkovcima, 
Josipa Lovretića 10. 
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2. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke sklopit će se za razdoblje 
od 4 godine. 

3. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti, utvrdit će se ugovorom o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti iz točke 1.  ove Odluke. 
 

TOČKA 8. 
Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 

nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2005. godinu. 
 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Turda, koji je iznio Prijedlog Programa 
obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih 
životinja s javnih površina za 2005. godinu. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac naglasivši još jednom 
da smatra cijenu ove komunalne usluge previsokom, iako je Program u principu dobro napravljen i 
VHS «Tip-Tip» dobro obavlja povjereni mu posao. 

Dopredsjednik Ivan Senčić također ponovno naglašava da se radi isključivo o zakonima tržišta 
jer je «Tip-Tip» bio jedini ponuditelj na objavljenom natječaju. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 17 glasova «za», 5 
glasova «protiv» i 2 «suzdržana» glasa donose 

 
P R O G R A M 

obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora,  
te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2005. godinu 

 
I 

 Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za obavljanje komunalne 
djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih 
površina na području grada Vinkovaca za 2005. godinu, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja. 

II 
 Utvrđuje se ukupan iznos sredstava planiranih u proračunu za obavljanje djelatnosti iz točke I 
u iznosu u od 239.888,60 kuna. 
 Izvor financiranja su porezni prihodi proračuna Grada. 

 
III 

 Utvrđuje se raspored sredstava iz točke II kako slijedi: 
Red. 
br. 

OPIS RADOVA jedinica 
mjere 

cijena  
u kn 

ukupno 
godišnje 

1. Hvatanje pasa lutalica i izgubljenih pasa, te 
skupljanje uginulih i pregaženih životinja s 
javnih površina na području grada Vinkovaca 

 
mjesečno 

 
120hx50kn/h 

 
 
 

6.000knx12 

 
 
 

72.000,00 
2. Postupanje s uhvaćenim psima prema 

pozitivnim zakonskim propisima koji se 
primjenjuju na ovu djelatnost (pregled pasa, 
karantena pasa, držanje pasa, eutanazija i 
neškodljivo uklanjanje pasa koji nakon isteka 
roka od 30 dana nisu udomljeni 

 
 
 
 
 

150 kom 

 
 
 
 
 

630,00 

 
 
 
 
 

94.500,00 
3. Utilizacija pokupljenih uginulih  

i pregaženih životinja 
 

131 kom 
 

230,00 
 

30.130,00 
 UKUPNO:   196.630,00 
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 PDV 22%   43.258,60 
 UKUPNO S PDV-om   239.888,60 

 
IV 

 Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 9. 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca u 2005. godini. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, član Komisije za kulturu koji je 

iznio Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca u 2005. godini. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 

iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VINKOVACA U 2005. GODINI 

 
TOČKA 10. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje športske dvorane OŠ Bartola Kašića u Vinkovcima. 
 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Branka Jukić, stručni suradnik u Upravnom 
odjelu društvenih djelatnosti koja je iznijela Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje športske 
dvorane OŠ Bartola Kašića u Vinkovcima. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju izgradnje športske dvorane 

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, Bartola Kašića bb 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom Grad Vinkovci preuzima obvezu sufinanciranja izgradnje trodijelne športske 
dvorane OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, B. Kašića bb, u iznosu razlike troškova izgradnje između 
trodijelne i dvodijelne športske dvorane OŠ Bartola Kašića. 
 

Članak 2. 
 Sredstva za preuzete obveze iz članka 1. ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada 
Vinkovaca. 

Članka 3. 
 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti, Upravni odjel 
financija i OŠ Bartola Kašića. 

Članak 4. 
 Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca, a stupa na snagu danom 
donošenja. 

TOČKA 11. 
Prijedlog Rješenja o osnivanju prava zaloga. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu koja je iznijela Prijedlog Rješenja o osnivanju 
prava zaloga. 
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Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić postavivši pitanje u 
kolikoj je dubiozi «Stanoservis». 

Član Upravnog vijeća «Stanoservisa» i zamjenik gradonačenika Željko Beljo odgovara da 
«Stanoservis» nema dubioze. 

Vijećnik Vukušić iznosi da je njegova današnja izjava u proturječnosti sa izjavom koju je dao 
na prošloj sjednici kada je rekao da je «Stanoservis» u dubiozi i da bi se sa dijelom sredstava od kredita 
ista sanirala, a drugi dio sredstava bi išao u razvojne projekte. Podsjeća da je Klub vijećnika SDP-a 
predlagao da se za organizaciju i naplatu parkiranja osnuje nova, zdrava firma. 

Vijećnik Stjepan Zeko iznosi da je prošle godine raspisan natječaj za dodjelu koncesije za 
obavljanje djelatnosti parkiranja i da nitko nije izabran na objavljenom natječaju. Jedan od ponuditelja, 
koji je ispunjavao natječajne uvjete, pokrenuo je upravni spor te smatra da ne bi trebalo donositi 
nikakvu odluku dok se ne riješi ovaj upravni spor. Ako Grad dobije ovaj spor neka se osnuje nova, 
zdrava firma, na stabilnim temeljima koja će uspješno poslovati i donositi dobit. 

U raspravu se nakon toga uključio Tomislav Borković, savjetnik u «Stanoservisu» rekavši da 
predmet rasprave nije stanje u «Stanoservisu» te da će vijećnici biti upoznati sa godišnjim izvješćem 
«Stanoservisa». 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 15 glasova «za», 2 
glasa «protiv» i 5 «suzdržanih» glasova donose 

 
R J E Š E NJ E 

 
I 

 Grad Vinkovci, po zahtjevu «Stanoservisa» d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Glagoljaška 4, osniva 
pravo zaloga na svojoj nekretnini i to na: 

- k.č. br. 1449/2 Bazen u ulici F. Didaka Buntića sa 10580 m2, upisana u zk.ul. br. 
7428, k.o. Vinkovci, za korist Fonda za razvoj i zapošljavanje. 

Vrijednost nekretnine prema procjeni ovlaštenog vještaka iznosi 2.793.512,20 kn. 
 

II 
 Uknjižba prava zaloga za korist Fonda za razvoj i zapošljavanje odobrava se u svrhu 
ostvarivanja kreditnog zahtjeva u visini 2.264.500,00 kn za realizaciju organiziranja sustava naplate 
parkiranja u gradu Vinkovcima (ulaganja u nabavu opreme i izvođenje građevinskih radova, te 
postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije), koji kredit će otplaćivati «Stanoservis» d.o.o. 
Vinkovci, Vinkovci, Glagoljaška 4. 

III 
 Ova Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 12. 
Davanje suglasnosti za potpisivanje pristupnih dokumenata kampanji za održivi razvoj 

gradova i mjesta  i Olborške povelje. 
 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća koji je 
nazočne vijećnike izvijestio da je od strane Kluba vijećnika SDP-a dostavljen zahtjev za ovlaštenje 
predsjednici Gradskog vijeća za davanje suglasnosti za potpisivanje pristupnih dokumenata kampanji 
za održivi razvoj gradova i mjesta i Olborške povelje. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje navedeni zahtjev te vijećnici, 
bez rasprave, sa 9 glasova «za» i 13 glasova «protiv» odbijaju davanje suglasnosti za potpisivanje 
pristupnih dokumenata kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta  i Olborške povelje. 
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TOČKA 13. 
Prijedlog Odluke o osnivanju radnog tima na projektu: «Pristupanje Grada Vinkovaca 

Europskoj kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta». 
 
 

Ova točka skinuta je s dnevnog reda jer je odbijanjem davanja suglasnosti za potpisivanje 
pristupnih dokumenata kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta  i Olborške povelje postala 
bespredmetna. 

 
 

TOČKA 14. 
Razno, pitanja i odgovori. 

 
 

8.1. Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnik Stjepan Zeko postavlja slijedeća pitanja: 
1. Vinkovci su jedini grad u Hrvatskoj koji prije sjednice Gradskog vijeća nema aktualni sat te 

postavlja pitanje zašto se izbjegava uvesti aktualni sat? 
2. Koliko stanova Grad Vinkovci ima u svom vlasništvu i tko u njima stanuje? 
3. Koji su predstavnici Grada članovi u školskim odborima, upravnim vijećima i nadzornim 

odborima? 
Na sva pitanja traži pismeni odgovor. 
 
 
 
8.2. Vijećnik Damir Rimac predlaže da se napravi analiza sudjelovanja vijećnika u rapravama.  
Upozorava da je kontradiktorno da vijećnici najprije jednoglasno izglasaju pristupanje 

Europskoj kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta a na današnjoj sjednici to odbace. Današnje 
odbacivanje ovog prijedloga od strane vijećnika HDZ-a tumači nezainteresiranošću da grad Vinkovci 
uđe u europske integracije. 

 
 
 
8.3. Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje zašto ne funkcionira Komisija za 

imenovanje ulica i trgova u gradu Vinkovcima. Smatra da bi grad konačno trebao dobiti ulicu 
Dragutina Karle Žanića te krenuti u preimenovanje ulice Mile Budaka.  

 
 
Na pitanje vezano za gradske stanove, Zlata Vuić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje 

gradskom imovinom i lokalnu samoupravu odgovara da su izvješće o gradskim stanovima i sve 
podatke vezane za gradski stambeni fond dobili svi predsjednici Klubova vijećnika u Gradskom vijeću. 

 
 
Vijećnik Vladimir Ćirić, replicirajući vijećniku Damiru Rimcu, iznosi da je grad Vinkovci već 

uključen u suvremene europske tokove kroz projekte Mreže zdravih gradova i Škole demokracije. 
Također, današnjim prihvaćanjem Izvješća o stanju u prostoru Grada Vinkovaca i donošenjem 
Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Vinkovaca, koji materijali su izrađeni vrlo 
studiozno i obuhvatili su sve aspekte suvremenog načina življenja i europskih trendova (ekološki 
pristup, brigu o invalidima i sl.) Grad Vinkovci dokazuje da je potpuno proeuropski orijentiran. 
Slijedom iznesenog smatra da je insistiranje na pristupanju Europskoj kampanji za održivi razvoj 
gradova i mjesta samo dupliranje projekata koji se u konačnici svode na isti cilj. 

Isti vijećnik, kao predsjednik Komisije za imenovanje ulica i trgova u gradu Vinkovcima, 
iznosi da je uskoro predviđena sjednica Komisije. Smatra da imenovanje ulica i trgova nije od 
presudnog značaja za ovaj Grad te da ne treba mijenjati nazive ulica shodno političkim tokovima. 
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Vijećnik Damir Rimac ponovno naglašava da Gradsko vijeće odbijanjem potpisivanja 
Olborške povelje ide protiv svoje odluke iz mjeseca srpnja prošle godine. 

 
 
Na kraju sjednice gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnio je izvješće o radu Poglavarstva 

između dvije sjednice Vijeća. 
 
 

Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 
Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen predsjednica Vijeća istu je zaključila u 15,15 

sati. 
 
 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Nada Gagro, dipl. iur.  


