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Z A P I S N I K 
sastavljen na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 15. prosinca 2005. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Anto Blažanović  14. Anica Birač  
2. Marica Beljo-Rečić  15. Josip Vidosavljević   
3. Zdenka Raguž  16. Miljenko Omrčen  
4. Toma Mišić  17. Mirjana Pešec  
5. Jakov Barišić  18. Tomislav Šarić  
6. Zvonimir Mišić  19. Tunjo Tomić  
7. Ivan Barbarić  20. Željko Brkić 
8. Željko Matica  21. Senko Bošnjak 
9. Ante Todorić  22. Franjo Bilić 
10. Ljubo Karaman  23. Mihajlo Tomašković  
11. Damir Rimac  24. Vjekoslav Ivanić 
12. Željko Janović  25. Bogdan Maglov  
13. Mate Vukušić    
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ivan Klarić   4. Nada Čordašić  
2. Vladimir Ćirić  5. Tomislav Zadro 
3. Milan Mavrović  6. Vlatko Maslać 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog 
vijeća, Ante Miljak, Željko Šarčević i Nada Gagro, članovi Poglavarstva, 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, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, 
Davor Mandić, šef Odsjeka za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje 
pri istom Upravnom odjelu, 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. 
 
Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i čita predloženi dnevni red, te konstatira da je Klub 

vijećnika SDP-a podnio prijedlog za promjenu dnevnog reda kojim predlaže da posljednja točka 
dnevnog reda Pitanja i odgovori postane prva točka sukladno uobičajenoj praksi održavanja 
aktualnog sata. S obzirom da je Klub vijećnika SDP-a isti prijedlog podnio i dana 04. listopada 
2005. god. (za 5. sjednicu Gradskog vijeća 06. 10. 2005. god.), isti prijedlog nije u skladu s 
Poslovnikom jer nije proteklo 90 dana od podnošenja prethodnog (članak 40. Poslovnika Gradskog 
vijeća) te stoga o istome nije potrebno glasovati. 

Vijećnik Mate Vukušić stavlja primjedbu da je dnevni red današnje sjednice preobiman te traži 
pismeno očitovanje o amandmanu. 

Vijećnik Damir Rimac iznosi da se ne radi o prijedlogu za raspravu, nego o dopuni dnevnog 
reda te kao predsjednik Kluba vijećnika SDP-a traži pismeno obrazloženje. 
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Nakon toga predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje dnevni red današnje sjednice koji nazočni 
vijećnici usvajaju sa 19 glasova «za» i 6 «suzdržanih» glasova. 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice koji vijećnici prihvaćaju bez primjedbi. 
 
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2005. godinu. 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005. godinu. 
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. godinu. 
4. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006.-2008. godinu. 
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca u 2006. godini. 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. 
7. Prijedlog Odluke  o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem 

ugovora o koncesiji u Gradu Vinkovcima. 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2005. godinu. 
9. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za  nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na 
području Grada Vinkovaca  za 2005. godinu. 
b) Prijedlog Zaključka uz Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2005. godinu. 

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci. 

11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice  Vinkovci. 
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci. 

12. Prijedlog Klubova vijećnika HDZ-a i HSP-a za izmjenu članova komisija, povjerenstava i 
školskog odbora OŠ Mirkovci. 

13. Pitanja i odgovori. 
TOČKA 1. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 
financija koja je iznijela Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada 
Vinkovaca za 2005 god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna 

Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2005 god. te vijećnici, bez rasprave, sa 19 
glasova «za» i 6 «suzdržanih» glasova donose 
 

IZMJENE I DOPUNE 
ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2005. GOD. 

 
TOČKA 2. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak koja je iznijela 
Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2005. 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 Mate Vukušić sa slijedećim 
pitanjima: 
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- da li Grad dodatno plaća odvjetničke usluge , 
- da li Grad, s obzirom na veliko povećanje stavke izdvajanja za sudske presude, gubi 

sudske sporove, 
- što se subvencioniralo tvrtki «Polet» d.o.o. 

 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje što se podrazumijeva pod stavkom intelektualne 

usluge. 
Vijećnica Mirjana Pešec ističe da je neodrživo financiranje predškolskih ustanova prema 

broju djece, jer je roditeljima cijena pohađanja jaslica i vrtića previsoka (zbog malog udjela Grada u 
ekonomskoj cijeni vrtića) što u konačnici rezultira ispisivanjem djece iz jaslica i vrtića. Smatra da 
treba izvršiti korekciju ekonomske cijene vrtića u korist roditelja. 

Vijećnik Damir Rimac konstatira da je ovaj problem evidentan te postavlja pitanje što će 
Grad učiniti da vrati djecu u vrtiće. 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje što podrazumijeva namjera da se vrtići daju u 
najam privatnim osobama, te konstatira da je udio našeg Grada u ekonomskoj cijeni vrtića nizak s 
obzirom na druge gradove koji participiraju u iznosu od 60-80%. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se 

rebalansom zapravo povećavaju sredstva predškolskim ustanovama (odnosno pokrivaju dugovi u 
iznosu od 400.000,00 kn), a smanjenje se odnosi na privatne vrtiće. Smatra da treba pokušati naći 
model da se Centar za predškolski odgoj stavi na ekonomske osnove. U toj instituciji zaposleno je 
60-70 djelatnika koji vode brigu o 400 djece. Grad za ovu namjenu izdvaja 5,5 milijuna kuna sa 
kojim se sredstvima financira oko 800 djece koja pohađaju jaslice i vrtiće u sklopu Centra te 
privatne jaslice i vrtiće.  

Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, odgovarajući na postavljena pitanja 
iznosi slijedeće: 

- odvjetničke usluge – radilo se o situacijama kada je Grad bio prisiljen uzeti odvjetnika, 
- izdvajanje prema sudskim presudama u iznosu od 250.000,00 kn – radi se o sredstvima 

koje je Grad isplatio fizičkim osobama zbog doživljenih nezgoda na kolnicima, te Grad 
u trenutku presude mora isplatiti ta sredstva, a kasnije ih refundira sudskim putem od 
koncesionara, 

- sredstva koja se odnose na «Polet» namijenjena su za sufinanciranje prijevoza 
umirovljenika. 

-  
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje stavke od 150.000,00 kn koja se odnosi na 

intelektualne usluge. Konstatira da je nedopustivo da se djeca tretiraju kao ekonomska kategorija te 
iznosi mišljenje da gradski vijećnici trebaju zastupati interese građana i biti socijalno puno 
osjetljiviji. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je Grad dovoljno socijalno osjetljiv, s 
obzirom na mogućnosti. Proračun treba gledati u svim segmentima, a naš Socijalni program je jedan 
od boljih jer se za ovu namjenu izdvaja puno više nego li što Zakon obvezuje. 

Vijećnica Mirjana Pešec postavlja pitanje da li postoji prostor za povećanje participacije 
Grada u ekonomskoj cijeni jaslica i vrtića. Brojka od 69 djelatnika na manje od 400 djece možda 
izgleda velika, ali treba imati na umu činjenicu da u strukturi odgojnih skupina postoji 8 grupa 
jasličke djece. 

Vijećnik Mate Vukušić smatra da Grad treba povećati svoje učešće u ekonomskoj cijeni 
vrtića jer djeca se nikako ne mogu smatrati ekonomskom kategorijom. 

Vijećnica Anica Birač smatra da treba nastojati poboljšati kvalitetu rada s djecom u 
vrtićima na način što će se dovesti stručnjake (psihologe, defektologe), te da treba napraviti detaljan 
i kvalitetan program rada ove ustanove za duže vremensko razdoblje. 
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Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi podatak da Grad po stanovniku izdvaja 389 dolara, a za 
boravak u vrtiću po djetetu izdvaja 1223 dolara i teško da Grad može više. Inače je po standardima 
evropske zajednice poželjno da barem 60% djece pohađa predškolske ustanove te to treba 
predvidjeti i riješiti za iduću godinu. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić smatra da među 69 djelatnika u Centru mora biti i 
dovoljno stručnjaka, a vezano za smanjenje broja djece navodi da djeca odlaze u privatne vrtiće, 
razne igraonice i sl. 

Vezano za pitanje vijećnika Rimca Sanja Bošnjak odgovara da se stavka intelektualnih 
usluga odnosi na procjenu stanova u vlasništvu grada. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Izmjena i 
dopuna Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005 god. te vijećnici sa 19 glasova «za» i 6 
«suzdržanih» glasova donose 
 

IZMJENE I DOPUNE 
ODLUKE O PRORAČUNU GRADA VINKOVACA ZA 2005. GOD. 

 
 Predsjednik Vijeća predlaže da za jednu od narednih sjednica Vijeća ravnatelj Centra za 
predškolski odgoj Vinkovci podnese izvješće o stanju ustanove s planom rada za naredno razdoblje 
što nazočni vijećnici jednoglasno prihvaćaju i u tom smislu donose slijedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
I 

Obvezuje se ravnatelj Centra za predškolski odgoj Vinkovci podnijeti izvješće o stanju 
Ustanove s planom rada za naredno razdoblje, o kojem će se prethodno očitovati Gradsko 
poglavarstvo, te isto uputiti Gradskom vijeću na raspravu. 
 
 

TOČKE 3. i 4. 
 

- Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. godinu 
- Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. godinu 
 

Zbog tematske povezanosti ove točke dnevnog reda obrađene su zajedno, a o istima su 
izvijestili gradonačelnik dr. Mladen Karlić i Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija 

Materijal za ove točke dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnica Anica Birač postavlja pitanje na koje se manifestacije 

odnosi iznos od 1.700.000,00 kn koji smatra visokim u odnosu na 2.000.000,00 kn koliko je 
izdvojeno za socijalu. Postavlja pitanje što je dobiveno održavanjem Sajma zdravlja koji je 
financiran u iznosu od 360.000,00 kn, a također smatra previsokim i iznos od 100.000,00 kn koliko 
je izdvojeno za doček Nove godine. 

Vijećnik Damir Rimac u ime Kluba vijećnika SDP-a podržava Proračun, ali razdiobu sredstava 
smatra nekorektnom jer su periferni dijelovi grada zapostavljeni u odnosu na centar. Klub vijećnika 
SDP-a u ovom je smislu podnio amandman da se 4 milijuna kuna namijenjenih uređenju centra 
prebaci za uređenje perifernih dijelova grada. 

Vijećnik Mate Vukušić smatra da je iznos od 430.000,00 kn koliko je izdvojeno za studentske 
stipendije nedostatno i da se iznos od 500,00 kn po studentu ne može smatrati stipendijom.  

Vijećnik Josip Vidosavljević predlaže ukidanje iz Proračuna stavke za stipendije i kreditiranje 
svih studenata. Postavlja pitanje financiranja trgovačkih društava u iznosu od 85.000,00 kuna. 

 Vijećnik Mate Janović predlaže prebacivanje iznosa od 15.000,00 kn sa pozicije Trgovačkih 
društava na poziciju Udruge roditelja poginulih branitelja.  
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Vijećnik Josip Vidosavljević osvrćući se na ulaganja u kulturne institucije smatra da Grad treba 
uložiti u ovo područje inicijalna sredstva na osnovu kojih bi se mogla dobiti sredstva iz europskih 
fondova. 

Vijećnik Tomislav Šarić Proračun smatra korektnim i realnim te isti podržava u ime Kluba 
vijećnika HSP-a. 

Odgovarajući na postavljena pitanje i primjedbe gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi 
slijedeće: 

- dio sredstava od 1.700.000,00 kn kojima se financiraju kulturne manifestacije donirana 
su sredstva tako da nije sve trošak grada, 

- u periferne dijelove grada ulaže se koliko je realno moguće, 
- stipendije su dobili svi studenti koji ispunjavaju uvjete, iste nisu ničim uvjetovane i 

bespovratne su tako da poslije završetka studija studenti nemaju nikakvih obveza što je 
prednost u odnosu na županijske i ostale stipendije, 

- vezano za trgovačka društva ne financiraju se ista kao takva, nego se financiraju 
kulturne manifestacije u organizaciji istih trgovačkih društava, 

- spomenička baština i sakralni objekti (među kojima je i pravoslavna crkva) obveza su 
Ministarstva kulture i Ministarstva obnove, a grad se može kasnije uključiti. 

 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje 
amandmane Kluba vijećnika SDP-a te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 
 
- 4.000.000,00 kuna namijenjenih uređenju centra grada prebaciti za uređenje perifernih 

dijelova grada – 7 «za», 16 «protiv», 1 «suzdržan», 
- povećati iznos za deratizaciju sa 50.000,00 kuna na 100.000,00 kuna, a za dezinsekciju 

povećati iznos sa 200.000,00 kn na 300.000,00 kn - 7 «za», 16 «protiv». 
 
Nakon toga vijećnici glasuju o točkama dnevnog reda kako slijedi: 

 
- Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. god. – 17 «za», 7 suzdržanih», 
- Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. god. - 17 «za», 7 suzdržanih». 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Miljak, predsjednik Komisije za kulturu 

koji je iznio Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2006. 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 Bogdan Maglov sa primjedbom da je 

iznos od 3.000,00 kn za Srpsku pravoslavnu parohiju u Vinkovcima minimalan i pitanjem zašto 
Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta» nije dobilo nikakva sredstva. 

U odgovoru na postavljeno pitanje Ante Miljak iznosi da je poziv za predlaganje programa u 
kulturi i dodjelu novčanih sredstava bio raspisan mjesec dana te da se «Prosvjeta» nije javila na 
raspisani natječaj, ali je financiranje istog društava moguće riješiti kroz rebalans Proračuna u toku 
godine. Srpska pravoslavna parohija tražila je 5.000,00 kn te im je sukladno proračunskim 
mogućnostima dodijeljeno 3.000,00 kn.  

Vijećnica Anica Birač vezano uz kriterije za dodjelu neraspoređenih sredstva iznosi podatak da 
je Društvo «Naša djeca» prošle godine predstavljalo Hrvatsku na simpoziju u Makedoniji i za tu 
namjenu tražilo 2.000,00 kn, ali sredstava nije bilo. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da sredstva u slučajevima kada kulturna društva 
predstavljaju Hrvatsku u inozemstvu treba tražiti u Ministarstvu. 
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 Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2006. god. te vijećnici sa 17 glasova «za» i 6 
«suzdržanih» glasova donose 

PROGRAM 
JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2006. GODINI 

 
TOČKA 6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, zajedno sa amandmanima koje je podnio Klub 
vijećnika HDZ-a. 
 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 da li će 
kada padne snijeg biti organizirano čišćenje parkirališnih mjesta i u kojoj je fazi tužba protiv grada 
koja je podnijeta vezano za dodjelu koncesije za naplatu parkiranja. 
 Vijećnik Željko Janović postavlja pitanje neobilježenih parkirališnih mjesta na parkiralištu 
na «Lokosima». 
 Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnik Slišković iznosi da će parkirališna mjesta biti 
čišćena, a parkiralište na «Lokosima» je privremenog karaktera. 
 Vezano za tužbu protiv grada za dodjelu koncesije za parkiranje Zlatko Dovhanj, tajnik 
Gradskog vijeća iznosi da su tužba tvrtke «Larix» odbačena, a natječaj je poništen. 
 Vijećnik Mate Vukušić, vezano za amandmane HDZ-a, postavlja pitanje da li će HVIDR-a 
naplaćivati izdavanje potvrda o statusu invalida, na što je, ispred Kluba vijećnika HDZ-a, negativno 
odgovorio vijećnik Ljubo Karaman. 

Vijećnik Josip Vidosavljević predlaže da se u Odluku ugradi odredba po kojoj je na 
parkirališnim mjestima označenim plavom bojom obavezna naplata parkiranja, a na onima 
označenim bijelom bojom nije obavezna naplata. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje predloženi amandman 
Kluba vijećnika HDZ-a koji vijećnici jednoglasno usvajaju. 

 
Nakon toga predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te vijećnici Gradskog vijeća 
jednoglasno donose 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke organizaciji i načinu naplate parkiranja 

 
Članak 1. 

 U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službeni glasnik" Grada 
Vinkovaca br. 6/03. i 7/04). u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Organizaciju,  kontrolu i naplatu  parkiranja na javnim parkiralištima obavlja trgovačko 
društvo u vlasništvu Grada Vinkovaca Stanoservis d.o.o., Vinkovci, Glagoljaška 4 (u daljnjem 
tekstu: organizator parkiranja)". 

Članak 2. 
  U članku 7. stavku 2. iza riječi "automatski" briše se "i" stavlja se zarez, a iza riječi 
"mjesta" briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi "kao i putem GSM operatera". 

Iza stavka 4.  dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
"Naplata putem GSM operatera razumijeva plaćanje naknade za parkiranje upućivanjem 

SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom 
obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno". 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 
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Članak 3. 

 Članak 10. mijenja se i glasi: 
 "Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja: 

1. ima prebivalište ili boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja,  što 
dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu/boravištu Policijske uprave 
vukovarsko-srijemske,   

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili 
koristi vozilo temeljem ugovora o lizingu što dokazuje prometnom dozvolom na ime 
lizing kuće i ugovorom o lizingu ili koristi vozilo temeljem druge valjane pravne 
osnove, što dokazuje odgovarajućim dokumentima;  

 
2. ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s trajnim 

drugostupanjskim rješenjem, ima prebivalište ili boravište na području Grada 
Vinkovaca što dokazuje potvrdom Udruge HVIDR-a Vinkovci, te registrirano vozilo na 
svojem imenu, u II zoni za naplatu parkiranja; 

3. je zaposlena u zonama naplate parkiranja što dokazuje potvrdom poslodavca, i to u II 
zoni za naplatu parkiranja, 

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili 
koristi vozilo temeljem ugovora o lizingu što dokazuje prometnom dozvolom na ime 
lizing kuće i ugovorom o lizingu ili koristi vozilo temeljem druge valjane pravne 
osnove, što dokazuje odgovarajućim dokumentima; 

4. obavlja samostalnu djelatnost u zonama naplate parkiranja što dokazuje ugovorom o 
zakupu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu 
poslovnog prostora,  

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i 
koje je unijeto u imovinu obrta/samostalne radnje što dokazuje spiskom dugotrajne 
imovine ovjerenim od strane nadležne ispostave Porezne uprave; ili koristi vozilo 
temeljem ugovora o lizingu što dokazuje prometnom dozvolom na ime lizing kuće i 
ugovorom o lizingu ili koristi vozilo temeljem druge valjane pravne osnove, što 
dokazuje odgovarajućim dokumentima; 

5. Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba koja ima sjedište ili koristi 
poslovni prostor u zonama naplate parkiranja što dokazuje izvodom iz sudskog ili 
drugog odgovarajućeg registra ili ugovorom o zakupu poslovnog prostora, odnosno 
izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,  

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom 
dozvolom ili koristi vozilo temeljem ugovora o lizingu što dokazuje prometnom 
dozvolom na ime lizing kuće i ugovorom o lizingu ili koristi vozilo temeljem druge 
valjane pravne osnove, što dokazuje odgovarajućim dokumentima. 

Osobama navedenim u stavku 1. može se izdati povlaštena parkirna karta samo ako su 
podmirili sve obveze prema organizatoru parkiranja do dana izdavanja iste. 
 Fizičkoj osobi iz stavka 1. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, a pravnoj 
osobi najviše tri povlaštene parkirne karte. 
 Povlaštenu parkirnu kartu korisnik  može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana. 
 

Članak 4. 
Članak  11. mijenja se i glasi: 
"Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte određuje se kako slijedi: 

Red. 
broj 

Korisnik I zona II zona 

 fizička osoba s prebivalištem ili boravištem u   
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1. zonama naplate parkiranja (čl. 10. st. 1. toč. 1.) 50,00 kn 30,00 kn 
 

2. 
fizička osoba koja ima status HRVI i prebivalište 
na području Grada Vinkovaca (čl. 10. st. 1. toč. 2.) 

 
- 

 
30,00 kn 

 
3. 

fizička osoba koja je zaposlena u zonama naplate 
parkiranja, (čl. 10. st. 1. toč. 3.) 

 
- 

 
120,00 kn 

 
4. 

fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost u 
zonama naplate parkiranja  (čl.10. st. 1. toč. 4.) 

 
300,00 kn 

 
200,00 kn 

 
5. 

pravna osoba koja ima sjedište ili  koristi poslovni 
prostor  u zonama naplate parkiranja (čl. 10. st. 1. 
toč. 5.) 

 
300,00 kn 

 
200,00 kn 

 
 

Članak 5. 
 U članku 14. točki a) iza riječi "parkiralište" dodaju se riječi "osim ako naknadu za 
parkiranje plaća putem GSM operatera ili koristi mjesečnu parkirnu kartu".  
 

Članak 6. 
 Članak 15. mijenja se i glasi: 
 "Za povrede ugovora iz članka 14. ove Odluke plaća se ugovorna kazna u iznosu od 60,00 
kn. 
 Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnik parkiranja koji je počinio povredu 
obveze iz ugovora o parkiranju iz članka 14. toč. a), b) i c) ove Odluke može isti dan kad je 
počinjena povreda  ugovora o parkiranju platiti ugovornu kaznu u visini iznosa određenog za 
dvostruki broj sati parkiranja u odnosnoj zoni, računajući od trenutka kad je počinjena povreda 
ugovora o parkiranju do dolaska u službene prostorije organizatora parkiranja. U protivnom,  plaća 
ugovornu kaznu prema odredbi stavka 1. ovoga članka". 
 

 Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 

Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o 
koncesiji u Gradu 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 izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se  

obavljaju temeljem ugovora o koncesiji u Gradu Vinkovcima 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji 

u Gradu Vinkovcima ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/02., 6a/02., 6/03. ispr. i 7/04). u 
članku 2. točka 6 briše se. 

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7. 
 

Članak 2. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

TOČKE 8. i 9. 
 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2005. godinu. 

9. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za  nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2005. godinu. 
b) Prijedlog Zaključka uz Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 
osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2005. godinu. 

 
Zbog tematske povezanosti ove točke dnevnog reda obrađene su zajedno, a o istima je izvijestio 

Davor Mandić, šef Odsjeka za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje 
pri Upravnom odjelu društvenih djelatnosti. 
 Materijal za ovu točke dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedloge navedenih 
Odluka te vijećnici glasaju kako slijedi: 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2005. godinu – jednoglasno 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za  nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području 
Grada Vinkovaca  za 2005. godinu – jednoglasno 
 
Prijedlog Zaključka uz Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu 
na području Grada Vinkovaca  za 2005. godinu - jednoglasno 
 

TOČKA 10. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 
imenovanje koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanje članova Upravnog vijeća 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 u raspravu se uključio vijećnik Josip Vidosavljević koji je predložio 
Anicu Birač sa člana Upravnog vijeća Centra za predškolski odgoj. 

Predsjednik Vijeća konstatira da Komisija za izbor i imenovanja nije zaprimila ovaj prijedlog te 
se o istome neće raspravljati. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 16 glasova «za» i 6 «suzdržanih» 
glasova donose  

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

 
I 

Za članove Upravnog vijeća Centra za predškolski odgoj Vinkovci imenuju se slijedeće 
osobe: 

1. Mijat Kurtušić 
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2. Željko Beljo 
3. Igor Smole 
4. Željko Bak 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
TOČKA 11. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Jakov Barišić, koji je iznio Prijedlog 
Rješenja o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i Prijedlog Rješenja o 
imenovanju vršitelja dužnosti Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedloge navedenih 
Rješenja te vijećnici glasaju kako slijedi: 

- Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci –     
jednoglasno 

- Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci – 21 «za», 1 «suzdržan» 

 
R J E Š E NJ E 

o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci  
 

I 
Razrješava se ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Grga Krajina iz Nuštra, 

Kralja Tomislava 1A. 
II 

 Ravnatelj se razrješava na osobni zahtjev zbog odlaska na novu dužnost. 
 

III 
Ravnatelj se razrješava sa danom 30. studenoga 2005. god. 
 

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

Grada Vinkovaca. 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci  

 
I 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci imenuje se Emilija 
Pezer, dipl. knjižničarka, iz Vinkovaca, I.G. Kovačića 68. 

 
II 

 Vršitelj dužnosti ravnatelja imenuje se na vrijeme do imenovanja ravnatelja na temelju 
natječaja, ali najduže godinu dana od imenovanja. 

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

Grada Vinkovaca. 
TOČKA 12. 
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 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Jakov Barišić, koji je iznio Prijedlog 
Klubova vijećnika HDZ-a i HSP-a za izmjenu članova komisija, povjerenstava i školskog odbora 
OŠ Mirkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedloge navedenih 
Rješenja te vijećnici glasaju kako slijedi: 

- Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 
škole Mirkovci – 17 «za», 1 «protiv», 5 «suzdržanih», 

- Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za izdavanje stanova u najam -
– 17 «za», 6 «suzdržanih», 

- Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za žalbe i pritužbe građana 
izdavanje stanova u najam -– 17 «za», 6 «suzdržanih», 

- Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Povjerenstva za provedbu javnog 
natječaja  za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - 17 «za», 3 
«protiv», 3 «suzdržana». 

 
 

R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mirkovci 

 
I 

U Rješenju o o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mirkovci  Klasa: 602-
02/05-01/29 Ur. broj: 2188/01-01-05-7, od 27. listopada 2005. god. članak I stavak 1. točka 7. 
mijenja se i glasi: 

“7. Snježana Šalinović”. 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 

R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za izdavanje stanova u najam 

 
I 

U Rješenju o izboru Komisije za izdavanje stanova u najam Klasa: 021-05/05-01/15, Ur. 
broj. 2188/01-01-05-1 od 27. listopada 2005. god. članak I stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi: 

“3. Ivan Klarić ”. 
II 

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

R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za žalbe i pritužbe građana 

 
I 

U Rješenju o izboru Komisije za izdavanje stanova u najam Klasa: 021-05/05-01/14, Ur. 
broj. 2188/01-01-05-1 od 27. listopada 2005. god. članak I stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: 

“1. Ivan Barbarić”. 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
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R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja  

za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
 

I 
U Rješenju o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Klasa: 021-05/05-01/12, Ur. broj. 2188/01-01-05-1 
od 27. listopada 2005. god. članak I stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi: 

“1. Ivan Klarić”. 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca. 

TOČKA 7. 
Pitanja i odgovori. 

 
Vijećnik Bogdan Maglov postavlja pitanje hoće li se postaviti natpis naselja Mirkovci na 

ulazu u mjesto. 
Predsjednik Vijeća odgovara da će se ovaj natpis postaviti, te da je to samo pitanje 

rješavanja tehničkih problema. 
 
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, predsjednik Vijeća istu je zaključio u 
15,45 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


