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Z A P I S N I K 
sastavljen na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 06. travnja 2005. 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. Željko Janović 
2. Toma Mišić   16. Mate Vukušić 
3. Ivan Perić   17. Damir Rimac 
4. Ivan Senčić   18. Željko Rapčan 
5. Đuro Vidić   19. Zlatko Cvrković 
6. Ilija Stević   20. Josip Vidosavljević 
7. Martina Liščić  21. Stjepan Zeko 
8. Anto Blažanović  22. Nada Gagro 
9. Ljubo Karaman  23. Vladimir Došen 
10. Milan Bošnjak  24. Rudolf Klajn 
11. Vladimir Ćirić  25. Mato Vukovac 
12. Josip Bošnjak  26. Ivan Kopčić 
13. Dubravka Kraljević  27. Antun Toni Žagar 
14. Anica Birač   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:   
1. Marijana Šikić  3. Tomislav Samac 
2. Marijana Rosandić  4. Zvonimir Paulenka 

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

i Željko Beljo, zamjenici 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, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Branka Jukić – stručni suradnik u Upravnom odjelu društvenih 
djelatnosti, Ivan Domanovac, ravnatelj Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne 
Slavonije, Antun Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca, 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 30. sjednice Gradskog 

vijeća koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog 
dnevnog reda današnje sjednice te vijećnici jednoglasno prihvaćaju slijedeći  

 
D N E V N I     R E D 

 
1. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vinkovaca za 2004. godinu. 
2. Izvješće o radu Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije u 2004. god. 
3. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca u 2004. godini. 
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2004. godinu. 
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5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2004. godinu. 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja 
bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2004. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Vinkovaca. 
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca. 
9. Financijsko izvješće o poslovanju Zrakoplovne luke „Bok“ d.o.o. Vinkovci i prijedlog Odluke o 

prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2004. godinu. 
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za predškolski odgoj Vinkovci. 
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole Ivana 

Mažuranića u Vinkovcima. 
12. Razno,  pitanja i odgovori.         
                                             

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, 

koja je iznijela Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vinkovaca za 2004. 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 Josip Bošnjak konstatiravši da je  isti 

porez na dobit od samostalnih i nesamostalnih djelatnosti, te postavlja pitanje da li je to rezultat 
povećanja broja zaposlenih ili rasta plaća. S obzirom da su prihodi od poreza na dobit ostvareni na 
razini od 66% smatra da je to pokazatelj pada efikasnosti gospodarstva u gradu te postavlja pitanje da li 
je grad mogao na to utjecati. Također postavlja pitanje zašto je doprinos od šuma ostvaren tek na razini 
od 26%. Vezano uz rashode postavlja pitanje zašto je razina utroška benzina i dizel goriva porasla 
85%. Smatra problematičnom nisku realizaciju rashoda u Upravnom odjelu gospodarstva jer to smatra 
pokazateljem krivog usmjerenja u razvoju gospodarstva.  

Odgovarajući na postavljena pitanja Sanja Bošnjak rekla je da je realizacija prihoda od poreza na 
dohodak od nesamostalnog obrta i slobodnih zanimanja određena Pravilnikom o porezu na dohodak. 
Slabo ostvarenje poreza na dohodak od slobodnih djelatnosti tumači izmjenama zakonske regulative. 
Vezano za povećanje utroška benzina i dizel goriva odgovara da su tu uključeni pored grada i JVP, 
Muzej, Gradska knjižnica i osnovne škole. Umanjeni indeks realizacije u Upravnom odjelu 
gospodarstva odnosi se na područje djelovanja JVP jer nije realizirana izgradnja garaža. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 16 glasova «za» i 8 «suzdržanih» glasova 
donose 

GODIŠNJI OBRAČUN 
PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2004. GODINU. 

 
TOČKA  2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Domanovac, ravnatelj Javne ustanove za 
zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije koji je podnio Izvješće o radu Javne ustanove u 
2004. god. 

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 izrazivši zadovoljstvo što 

se zbrinjavanju otpada pristupa na ovako ozbiljan način. Upozorava na izvješće o radu Javne ustanove 
za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije od 30. siječnja 2004. god. u kojem se navodi da 
cijene odvoza otpada ne bi trebale biti povećane te postavlja pitanje koliko je takva tvrdnja realna. 
Navodi da je u siječnju 2004. god. «Vinkovačkom listu» objavljena informacija da će regionalno 
odlagalište otpada proraditi krajem 2004. god., što ni do danas nije realizirano, te postavlja pitanje 
postoji li zakonski termin u kojem odlagalište treba profunkcionirati. Moli detaljne odgovore u 
pisanom obliku. 

Vijećnik Ilija Stević u ime Kluba vijećnika HDZ-a izražava nezadovoljstvo dinamikom rada na 
izgradnji regionalnog odlagališta, te traži konkretne rokove i datume kada će biti moguće deponirati 
prve količine otpada. 
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U odgovoru na postavljena pitanja Ivan Domanovac navodi da će cijena odvoza otpada po 
domaćinstvu biti 10,00 kn, a postignuta je na međunarodnom natječaju. Vezano za nepoštivanje rokova  
navodi da je prošla godina izgubljena zbog promjene stajališta općine Antunovac, te je shodno tome 
Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo zaključak da se aktivnosti oko provedbe projekta regionalnog 
odlagališta stave u mirovanje dok se u konačnici ne definira lokacija i riješe imovinsko-pravni odnosi, 
a rok za stavljanje u funkciju regionalnog odlagališta je 12 mjeseci od izdavanja lokacijske dozvole do 
prvog odlaganja. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 14 glasova «za» i 9 «suzdržanih» glasova 
donose slijedeće zaključke: 

Z A K LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o stanju projekta i provedenim aktivnostima Javne ustanove za 
zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije u 2004. godini. 
 

Z A K LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se predloženi Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju 
Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada na području istočne Slavonije. 

 
TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Antun Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe grada Vinkovaca koji je podnio Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe u 2004. god. 

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 pitanjem što je sa 

pranjem ulica za koje je rečeno da će početi kada se nabavi novo vozilo. 
Antun Jelić odgovara da je staro vozilo iskorišteno kao vozilo za prijevoz pitke vode jer na 

području cijele županije ne postoji niti jedno takvo vozilo, pa je s obzirom na tu činjenicu upitno koliko 
je svrhovito staro vozilo koristiti za pranje ulica umjesto za prijevoz pitke vode. Pranje ulica moglo bi 
se eventualno organizirati slijedeće godine ako se nabavi još jedno vozilo. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o intervencijama i radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca u 
2004. godini. 
 

TOČKE 4., 5. i 6. 
 Izvjestitelj po ovim točkama dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je predložio da se zbog međusobne tematske 
povezanosti točke 4., 5. i 6. dnevnog reda izlažu zajedno, a da vijećnici nakon izlaganja glasaju o 
svakoj točki pojedinačno. 

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 Željko Janović sa pitanjem gdje je 

utrošeno 55.000,00 kn za semafor u Vinkovačkom Novom Selu s obzirom na činjenicu da postoji samo 
jedan semafor. 

Vijećnik Damir Rimac komentira da je indikativno da se svake godine program realizira u postotku 
od 98%, a pasa i mačaka sve je više. Također smatra da bi ovo izvješće trebalo biti tipizirano, a ne da 
se svake godine prikazuje na drugi način. 

Odgovarajući na postavljena pitanje Ante Slišković rekao je da u gradu nema uginulih životinja, a 
detalji vezani za ovu problematiku, odnosno kompletno izvješće po mjesecima, bit će dostavljeni 
pismeno. Pismeni odgovor uslijedit će i na pitanje vijećnika Janovića. 

Nakon provedene rasprave predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje navedene Prijedloge Zaključaka 
te vijećnici glasaju kako slijedi: 
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1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2004. godinu  - jednoglasno. 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2004. godinu – jednoglasno. 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja 
bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2004. god. – 15 «za», 8 «protiv» 
i 1 «suzdržan». 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. god. 
I 

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2004. god. 

II 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. god. 
I 

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2004. god. 

II 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora,  

te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2004. god. 
I 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora,  
te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2004. god. 
 

II 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Branka Jukić, djelatnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti koja je iznijela Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnog vijeća 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 ispred Kluba vijećnika SDP-a uključila vijećnica Dubravka 

Kraljević sa slijedećim amandmanima: 
- u članku 3. Prijedloga Odluke razdvojiti kazališnu od glazbene i glazbeno-scenske 

umjetnosti, 
- u članku 4. Prijedloga Odluke umjesto Gradskog poglavarstva ovlastiti Gradsko vijeće, 
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- u članku 5. Prijedloga Odluke također umjesto Gradskog poglavarstva ovlastiti Gradsko 
vijeće. 

Predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje predložene amandmane te vijećnici sa 9 glasova 
«za», 13 glasova «protiv» i 1 «suzdržanim» glasom odbijaju navedene amandmane. 

Nakon toga predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnog 
vijeća Grada Vinkovaca te vijećnici sa 13 glasova «za» i 10 «suzdržanih» glasova donose 
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA GRADA VINKOVACA 

 
Članak 1. 

Radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice 
predlaganja programa javnih potreba u kulturi za što se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada 
Vinkovaca, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za 
kulturu i umjetnost, osniva se Kulturno vijeće Grada Vinkovaca (u nastavku teksta: Vijeće). 

 

Članak 2. 
 Vijeće se osniva za područja: 

� djelatnosti ustanova u kulturi i umjetnosti na području Grada Vinkovaca, 
� kulturno-umjetničkih priredbi i manifestacija, 
� glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, 
� kazališne umjetnosti, 
� knjige, knjižnica i nakladništva, 
� muzejsko-galerijske djelatnosti, 
� likovne umjetnosti, 
� nove medijske kulture, 
� međunarodne kulturne suradnje i europske integracije, 
� obnove, sanacije, zaštite i očuvanja pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara i kulturne baštine. 

  

Članak 3. 
Vijeće ima pet članova. Ustanove, zajednice udruga ili udruge s područja Grada Vinkovaca 

koje se bave kulturnim djelatnostima predlažu po jednog člana za slijedeća područja: 
� zaštita i očuvanje pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, 
� knjižnična djelatnost, knjige i nakladništvo, 
� muzejsko-galerijska djelatnost i likovna umjetnost, 
� kazališna, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, 
� kulturno-umjetnički amaterizam. 
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture 

koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu 
kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. 
 Predsjednik Vijeća i gradonačelnik Grada Vinkovaca mogu pozivati umjetnike i kulturne 
djelatnike da sudjeluju u radu sjednica Vijeća bez prava odlučivanja. 
 U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i dužnosnici i drugi djelatnici Grada Vinkovaca 
zaduženi za područje rada Vijeća. 

Članak 4. 
 Gradonačelnik Grada Vinkovaca pokreće postupak izbora članova Vijeća pozivom 
institucijama i udrugama  iz područja umjetnosti i kulture iz članka 3. da podnesu pisane i obrazložene 
prijedloge osoba za izbor članova  Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave. Rok za 
podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana poziva. 
 Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udjel u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne 
osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Kulturnog vijeća kao i njihov zaposlenik. 
 Na temelju prispjelih prijedloga Gradsko poglavarstvo Grada Vinkovaca donijet će odluku o 
imenovanju predsjednika i članova Vijeća. 
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Članak 5. 
 Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine. 
 Gradsko poglavarstvo Grada Vinkovaca može članove Vijeća razriješiti i prije isteka mandata 
na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti ako neopravdano izostaju sa sjednica Vijeća, na 
osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagatelja iz članka 3. ove Odluke, te ako su osuđeni za kazneno 
djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora. 

Članak 6. 
 Kulturno vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik Vijeća. Na prijedlog nadležnog 
upravnog odjela sjednicu Vijeća može sazvati gradonačelnik Grada Vinkovaca. 
 Rad Vijeća je punovažan ako mu prisustvuje više od polovice članova. Vijeće svoje odluke 
donosi većinom glasova svih članova. O sjednici Vijeća vodi se zapisnik. 
 Vijeće utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u kulturi, utvrđuje prijedlog kriterija za 
prosudbu ponuđenih programa, predlaže okvirne iznose proračunskih sredstava za javne potrebe u 
kulturi po djelatnostima, utvrđuje prijedlog raspodjele proračunskih sredstava po korisnicima za stalne 
programe i redovite djelatnosti, te donosi preporuke, prijedloge i mišljenja o svim bitnim pitanjima 
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva na području Grada koja su mu ovom Odlukom stavljena u 
nadležnost ako to od njega zatraži gradonačelnik Grada Vinkovaca ili Gradsko poglavarstvo Grada 
Vinkovaca. 

Članak 7. 
 Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju 
može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja. 
 

Članak 8. 
 Vijeće posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i 
umjetničkog stvaralštva, kao i kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva uopće, a posebno 
stvaralaštvo mladih, u području svoje nadležnosti, te gradonačelniku Grada Vinkovaca i Gradskom 
poglavarstvu Grada Vinkovaca predlaže mjere za njihovo unapređenje. 
 

Članak 9. 
 Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće iz članka 2. ove Odluke 
obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti, a sredstva za njihov rad osiguravaju se u gradskom 
proračunu. 
 Vijeće donosi poslovnik o svom radu. 
 Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje Gradsko poglavarstvo 
Grada Vinkovaca. 

Članak 10. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Branka Jukić, koja je iznijela Prijedlog 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca. 
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 

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca 
 

Članak 1. 
U Odluci o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca 

br. 4/04.) članak 3. mijenja se i glasi: 
Na području grada Vinkovaca plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti 

u objektima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske čiji se izvod objavljuje u 
Narodnim novinama, 
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Na osnovu pomenute evidencije pod preventivnom zaštitom je Povijesno-urbanistička cjelina 
grada Vinkovaca čija zona se proteže od glavne gradske longitudinale Duge ulice prema sjeveru 
istočnom stranom Glagoljaške ulice sve do raskrižja s Gundulićevom ulicom. Prateći sjeverne granice 
parcela sa sjeverne strane Gundulićeve ulice zona se na istok širi presijecanjem Ulice V. Nazora te 
prateći sjeverne granice parcela Trga bana J. Šokčevića obuhvaća sjevernu obodnu izgradnju Trga. 
Dalje se zona prema sjeveru uspinje zapadnim međama parcela uz zapadnu stranu Ulice kralja 
Zvonimira zaključno s k.č. br. 1843/16 odnosno 2748/2. Na istok se zona proteže prateći sjevernu 
granicu parcela uz sjevernu stranu Ulice hrvatskih žrtava zaključno s k.č. br. 1745 odnosno 1736. 
Prema jugu se zona spušta do Ulice bana Jelačića i to njezine sjeverne strane od k.č. br. 2742/1, a tek s 
k.č. br. 3187/1 prelazi na njezinu južnu stranu i dalje prema zapadu, zatvarajući krug obuhvata, proteže 
južnim granicama parcela uz južnu stranu ulice, zatim Trga bana J. Šokčevića sve do k.č. br. 3332 
Duge ulice. 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada 
Vinkovaca.  

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Branka Jukić, koja je iznijela Prijedlog 

Financijskog izvješća o poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. Vinkovci i prijedlog Odluke o 
prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2004. god. 

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 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 

2004. god. Zrakoplovne luke “BOK” d.o.o., Vinkovci 
 

Točka 1. 
 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća financijska izvješća Zrakoplovne luke 
“BOK” d.o.o. Vinkovci: 
 1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive 
   na dan 31. prosinca 2004. god. …………………………………   305.170,95 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2004. god. sa  
slijedećim podacima  

- Prihodi …………………………………………………………..      72,12 kn 
 - Rashodi …………………………………………………………  1.936,86 kn 
 - Gubitak prije oporezivanja ……………………………………..   1.864,74 kn 
 - Gubitak financijske godine………………………………………  1.864,74 kn 

3. Bilješke uz financijska izvješća. 
Točka 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku" 
Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 10. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Senčić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja, koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci. 

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 
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R J E Š E NJ E 
o imenovanju ravnatelja Centra za predškolski odgoj Vinkovci 

 
I 

Za ravnatelja Centra za predškolski odgoj Vinkovci imenuje se Mile Župarić, prof. 
 

II 
 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 

III 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
TOČKA 11. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ivan Senčić, predsjednik Komisije za 
izbor i imenovanja, koji je iznio Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora 
Osnovne škole Ivana Mažuranića 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, sa 16 glasova «za», 12 
glasova «protiv» i 1 «suzdržanim» glasom donose 
 

R J E Š E NJ E 
I 

 Nada Igić iz Vinkovaca, razrješava se dužnosti člana školskog odbora Osnovne škole Ivana 
Mažuranića iz razloga što je odselila iz Vinkovaca. 

II 
 Umjesto Nade Igić za člana školskog odbora imenuje se Viktor Lukačević, prof. 
 

III 
Mandat novoimenovanoga člana školskog odbora traje do isteka vremena na koje je bio 

izabran razrješeni član školskog odbora. 
 
 

TOČKA 12. 
Razno, pitanja i odgovori. 

 
• Vijećnica Dubravka Kraljević vezano uz prodaju gradskih stanova, uz konstataciju da su cijene 

nepovoljne, postavlja pitanje kako teče prodaja istih. 
• Vijećnik Josip Vidosavljević upozorava da je lokal «Passage» postavljanjem svoje ljetne terase 

blokirao normalan prolaz pješačkom stazom. 
• Vijećnica Anica Birač postavlja pitanje što je sa otvaranjem obiteljskog savjetovališta – da li se 

i kada planira otvaranje, broj i struktura djelatnika koji će tamo biti uposleni. 
 
 

Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
 
 

• Anketa zainteresiranih za kupnju gradskih stanova još traje, a stanovi se ne mogu prodavati u 
bescijenje. Zainteresirani najmoprimci koji smatraju ponuđenu cijenu previsokom mogu tražiti 
mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka.  

• U vezi postavljene terase lokala «Passage» Komunalno redarstvo će snimiti situaciju na terenu. 
• Otvaranje obiteljskog savjetovališta je u završnoj fazi, a za prijem djelatnika bit će raspisan 

natječaj. 
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Na kraju sjednice gradonačelnik dr. Mladen Karlić izvijestio je nazočne vijećnike o aktualnim 
događanjima u gradu te se, s obzirom da je ovo posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom 
sazivu, zahvalio svim vijećnicima na suradnji u protekle četiri godine zajedničkog rada. 

 
 

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 15,20 

sati. 
 
 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Nada Gagro, dipl. iur. 

      


