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Z A P I S N I K 
sastavljen na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 06. listopada 2009. god. s početkom u 13,00 sati 
u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 
predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   15. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić  16. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić  17. Damir Rimac 
4. Jakov Barišić  18. Milica Benić 
5. Aladar Spajić  19. Drago Majstorović 
6. Željko Brkić  20. Mario Paljušaj 
7. Mato Benačić  21. Ivan Majhen 
8. Krunoslav Šporčić 22. Dubravko Korenika 
9. Davor Vukovac  23. Anto Jakovljević 
10. Ivan Barbarić  24. Marijan Mišić 
11. Elvis Kovačević  25. Kornelija Krizmanić 
12. Andrijana Bošnjak 26. Slavka Bešlagić-Langauer 
13. Vladimir Ćirić  27. Anto Vidović 
14. Stipo Ćorluka   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Marina Načinović   3.   Dubravka Kraljević  
2. Mate Vukušić  4. Martina Levaković-Banović 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., 
gradonačelnik Vinkovaca, Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, Zlatko 
Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Marija Muić - Upravni odjel 
društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Mario Komšić, 
pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, 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 iznosi na usvajanje predloženi dnevni red, koji 
nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju. 
 

D N E V N I   R E D 
    Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2009. god.  
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2009. 
god. 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2009. god. 
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na upis vlasništva na nekretninama bivše Općine 

Vinkovci. 
5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja za korist NK Hrvatski sokol Mirkovci. 
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6. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. 
god. 

7. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2009. god. 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje glazbene škole Vinkovci. 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Grada 

Vinkovaca. 
10. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica. 
11. Izvješće Komisije za izdavanje stanova u najam. 
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstava: 
a) Povjerenstva za prodaju gradskih stanova, 
b) Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina. 
13. Aktualna pitanja 
 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni 
zapisnik s prethodne sjednice te vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer iznosi primjedbu vezano 
za njeno izlaganje na prošloj sjednici Vijeća rekavši da se ona nije izjasnila protiv uvrštavanja 
događanja kao što su „miss mokre majice i striptiz“ u program Vinkovačkog ljeta 2009. god. 
već smatra da nije trebalo na istom letku navesti ta događanja i svetu misu, odnosno staviti ih 
u isti kontekst. 

Nakon toga vijećnici jednoglasno prihvaćaju skraćeni zapisnik sa navedenom 
primjedbom. 

 
 
Predsjednik Vijeća izvještava nazočne vijećnike kako ga je troje vijećnika koji su 

Vijeće ušli kao vijećnici HSP-a izvijestilo da su izašli iz HSP-a, te od 11. rujna 2009. god. 
djeluju kao Klub nezavisnih vijećnika. 

 
 

TOČKE 1., 2. i 3. 
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2009. 
god.  
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 
2009. god. 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2009. god. 

 
 Izvjestiteljica po ovim točkama dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica 
Upravnog odjela financija, koja je, zbog vezanosti tema i ispreplitanja točaka, iste iznijela 
zajedno. 

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 Ivan Majhen rekavši da su 
kapitalne pomoći od države smanjene za 4 mil kn, a i prihodi od poreza na dohodak imaju 
tendenciju pada. Konstatira da je trošenje sredstava u prvih šest mjeseci od strane upravnih 
odjela ispod razine od 50%, a s druge strane ukazuje na nerealna povećanja nekih stavki 
(subvencija „Novostima“ povećana sa 250.000,00 kn na 300.000,00 kn, Sajam zdravlja sa 
60.000,00 kn na 228.000,00 kn, donacije športskim društvima), dok je s druge strane kod 
nekih institucija došlo do smanjenja (kazalište, knjižnica, muzej, smanjenje naknada za 
novorođenu djecu). Obzirom na navedeno upitno je da li je proračun realno isplaniran. 
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 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je Klub vijećnika SDP-a upozoravao da proračun 
neće biti punjen planiranom dinamikom i da će u drugom dijelu ove godine doći do problema. 
Podsjeća da je pročelnica Bošnjak na njegovo upozorenje odgovorila da je punjenje proračuna 
u prva tri mjeseca ove godine bolje od prethodne godine. Postavlja pitanje postoji li plan u 
slučaju da dođe do većih problema s priljevom sredstava i hoće li se morati raditi još jedan 
rebalans. Navodi neke konkretne projekte za koje smatra da nisu dobra ulaganja i da su se 
mogli prolongirati (otkup zgrade Brodske imovne općine, sanacija Barutane, krov na 
stadionu), dok se s druge strane odustaje od projekta javne kuhinje koju smatra potrebnom. 
Davanje pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva za blagdane smatra izbornom 
promidžbom i traži da ta pomoć bude kontinuirana. Klub vijećnika SDP-a je u tom smislu 
uputio dopis Gradu na koji očekuje pismeno očitovanje. 
 
 Vijećnica Kornelija Krizmanić postavlja pitanje na što se odnosi gotovo 50% 
povećanja sredstava za javni red i sigurnost.   
 
 Vijećnik Mario Paljušaj smatra da je pogrešno postavljati pitanje gdje uštedjeti, nego 
se treba orijentirati na ulaganja i investicije koje će donijeti dobit i novo zapošljavanje. 
Smatra da će kapitalne investicije (bazen) donijeti samo dodatne troškove (tekuće održavanje, 
plaće zaposlenika i dr.). 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da se od početka prvih naznaka globalne 
krize održavaju sastanci s vodećim ljudima gradskih institucija i prati gospodarska situacija, 
te su sukladno procjenama neka kapitalna ulaganja prolongirana ili smanjena. Smatra da je 
proračun dobro planiran, a davanje pomoći socijalno ugroženim kategorijama građana) nije 
bilo ciljano već se sticajem okolnosti poklopilo sa izborima i iste subvencije će se sukladno 
proračunskim mogućnostima nastaviti. Poziva Klub vijećnika SDP-a da podnese konkretne 
pisane prijedloge. 
 
 Vijećnica Slavka Bešlagić Langauer postavlja pitanje realizacije programa u osnovnim 
i srednjim školama čija je realizacija samo 0,79% u odnosu na planirana sredstva. Moli 
pismeni odgovor. Pozdravlja odluku o subvencioniranju prijevoza učenika, te moli dodatno 
pojašnjenje da li su time obuhvaćeni svi uzrasti učenika. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je Klub vijećnika SDP-a podnio zahtjev za članstvo u 
svim komisijama Vijeća, pa tako i u Odboru za financije i proračun, za koji je predložen 
vijećnik Mario Paljušaj. Ovaj prijedlog SDP-a nije usvojen. Iznosi da je dobio informaciju da 
se grad odrekao velikog većinskog paketa vlasništva u „Novostima“ d.o.o., te postavlja 
pitanje korektnosti dodatnog subvencioniranja od 50.000,00 kn. 
 
 Vijećnik Mario Paljušaj izražava zadovoljstvo pozivom na timski rad, od strane 
predsjednika Vijeća, te podsjeća da je Klub vijećnika SDP-a u tom smislu već ponudio svoju 
suradnju sa prijedlogom da se oformi savjetodavni tim za gradske financije. 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da već postoji Odbor za financije i 
proračun te nema potrebe za osnivanjem dodatnih tijela, a ukoliko postoje kvalitetni projekti 
za grad iste treba dostaviti na razmatranje. 
 
 Vijećnik Ivan Majhen predlaže tematsku sjednicu Vijeća vezanu za gospodarstvo. 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da se dostavi pisani prijedlog. 
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 Odgovarajući na postavljena pitanja i primjedbe pročelnica Sanja Bošnjak iznosi 
slijedeće: 
- greškom nije spomenula smanjenje tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 4 

mil kn, koje inače zamjenjuju izgubljeno pravo jedinica lokalne samouprave na podjelu 
sredstava na dobit, 

- do usporene dinamike trošenja proračunskih sredstava u upravnim odjelima grada došlo je 
zbog pomicanja rokova za realizaciju pojedinih projekata,  

- vezano za pitanje vijećnice Bešlagić-Langauer iznosi da se to odnosi na izgradnju OŠ 
Ivana Mažuranića gdje je raspisan natječaj i napravljena projektna dokumentacija odnosno 
došlo je do usporene dinamike, 

- vezano za pitanje vijećnika Damira Rimca iznosi da će zbog izgradnje Hrvatskog doma 
doći to još jednog rebalansa proračuna, 

- povećanje sredstava „Novostima“ odnosi se na investicijske aktivnosti, 
- vezano za pitanje vijećnice Kornelije Krizmanić povećanje sredstava za javni red i 

sigurnost odnosi se na  nabavku vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu. 
 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je prije 12 godina proračun iznosio 30 mil 
kn i s tim sredstvima grad je funkcionirao i zadovoljavao sve potrebe građana, te se razvijao. 
Stoga nema potrebe za bojazni da Vinkovci danas neće funkcionirati sa 198 mil kn ili manje 
te stvarati negativno ozračje. Proračun treba sagledati u svim segmentima i poznavati 
cjelokupnu situaciju u gradu, te pored podrške gospodarstvu treba voditi računa i o kulturi, 
školstvu, športu i dr. Vezano za pitanje odustajanja od pučke kuhinje iznosi da je ona 
planirana na inicijativu Caritasa i Biskupije, te je za tu svrhu Grad osigurao sredstva. U gradu 
nije došlo do smanjenja broja novorođene djece, međutim svi građani ne iskoriste svoje pravo 
na naknadu. Vezano za pitanje vlasničkog udjela u „Novostima“ Grad ne namjerava niti 
prodavati, niti na bilo koji drugi način izići iz vlasničke strukture, već naprotiv i dalje 
investira u iste. Pomoć umirovljenicima za Uskrs i Božić planirana je unaprijed, a prijevoz 
učenika osnovnih škola plaća država, a za srednje škole Grad. 
 
 
 Vijećnik Damir Rimac odgovara da nitko nije niti rekao da će Grad propasti, možda je 
različit način interpretacije trenutnog stanja, ali svi kao gradski vijećnici radimo na boljitku i 
napretku grada i sve rasprave idu u tom smjeru. Planirane projekte treba nastojati i realizirati 
jer za vrijeme recesije treba ulagati, ali treba imati u vidu da bi krajem godine na prihodovnoj 
strani proračuna moglo biti problema, te da bi moglo doći i do problema sa planiranjem 
proračuna za 2010. god. Vezano za pučku kuhinju postoji pisani trag u „Novostima“ da je 
Grad namjeravao istu otvoriti. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je prije novog proračuna uvijek rađen 
rebalans za tekuću godinu, ali da neće biti drastičan. 
 
 Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na 
glasovanje navedene točke te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 
 
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2009. god. – 
17 „za“, 6 „protiv“, 4 „uzdržana“ 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2009. 
god. - 17 „za“, 6 „protiv“, 4 „uzdržana“ 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2009. god. - 17 „za“, 
6 „protiv“, 4 „uzdržana“ 
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TOČKA 4. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica 
Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na upis vlasništva na nekretninama bivše Općine 
Vinkovci. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Kornelija Krizmanić sa 
primjedbom da za predmetne nekretnine nisu dostavljeni zemljišnoknjižni izvaci. Postavlja 
pitanje iz kojeg bi se razloga Grad odrekao svoga vlasništva na zgradi „urbanizma“, jer 
navedeni teritorijalni princip ne smatra dovoljnim obrazloženjem. Predlaže da se razmisli o 
opciji da se Županiji ustupi manji dio vlasništva, a ne polovica. 
 
 Pročelnica Zlata Vuić-Resli iznosi da su odlukom Komisije Vlade RH za rješavanje 
sporova o pravima općina, gradova i županija nekretnine bivše općine raspoređene prema 
teritorijalnom principu tako da je svaka općina odnosno Grad Vinkovci preuzeo u vlasništvo 
nekretnine (zemljišta i zgrade) koje se nalaze na njenom području, s tim da Vukovarsko-
srijemska županija sukcesijom nije stekla niti jednu nekretninu.  
 Navedenom Odlukom nije odlučeno o diobi zgrade bivše Općine Vinkovci koja je 
upisana kao Društveno vlasništvo i zgrade „urbanizma“, koja je greškom u zemljišnim 
knjigama upisana kao vlasništvo Grada Vinkovaca.  
 Sve novonastale općine su već dale suglasnost na ovakav upis predmetnih nekretnina u 
zemljišne knjige. 
 
 Vijećnica Kornelija Krizmanić smatra da iz priložene dokumentacije nije vidljivo da 
se radi o greški gruntovnice. Gruntovnica nije mogla upisati vlasništvo Grada proizvoljno, jer 
bi u tom slučaju grešku morali sami i ispraviti. Smatra da se Grad ne mora povesti za 
općinama koje su dale svoju suglasnost. 
 Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje zašto u prilogu materijala nisu dostavljene 
suglasnosti bivših općine, te materijal smatra nekompletnim i predlaže skidanje točke s 
dnevnog reda današnje sjednice. 
 Pročelnica Zlata Vuić-Resli smatra da materijal nije nekompletan jer je nacrt Odluke o 
davanju suglasnosti na upis vlasništva na nekretninama bivše općine Vinkovci koje nisu 
obuhvaćene sukcesijom i popratna dokumentacija, dostavljen od strane Županije, te Upravni 
odjel ne raspolože istom. 
 Vijećnica Slavka Bešlagić Langauer smatra kontradiktornim zaključak gradonačelnika 
vezan za ovu točku i članak 3. predložene Odluke zbog formulacije da će se Grad Vinkovci i 
Vukovarsko-srijemska županija upisati kao vlasnici navedenih nekretnina bez ikakvog 
daljnjeg odobrenja donositelja ove Odluke. 
 Vijećnik Anto Vidović smatra da ne postoje dovoljni argumenti za odricanje od svog 
vlasništva. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da je moguće donijeti odluku za zgradu 
bivše općine Vinkovci bez dodatnih materijala o suglasnosti općina, a za zgradu „urbanizma“ 
odgoditi odluku  i priložiti materijal iz kojeg je vidljivo tko je i gdje napravio grešku. 
 Pročelnica Zlata Vuić-Resli vezano za pitanje vijećnice Bešlagić-Langauer iznosi da je 
članak 3. uobičajena pravna formulacija.  
 Vijećnik Damir Rimac ispred Kluba vijećnika SDP-a podržava prijedlog predsjednika 
Vijeća o rješavanju zgrade bivše općine Vinkovci, a za zgradu „urbanizma“ smatra da treba 
priložiti dodatne materijale. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak daje prijedlog da se ova točka skine s dnevnog reda 
današnje sjednice i nadopuni dodatnim materijalima, što nazočni vijećnici jednoglasno 
prihvaćaju. 
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TOČKA 5.      
                                                                                              

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Zlata Vuić-Resli, koja je 
iznijela Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja za korist NK Hrvatski sokol Mirkovci. 

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 primjedbom 

da i u ovom materijalu nedostaju prilozi, te postavlja pitanje tko je investitor objekta.  
Predsjednik Vijeća odgovara da se pitanje investitora i izvora financiranja ne rješava 

ovom točkom. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja ovu točku na glasovanje te 

vijećnici uz 6 „uzdržanih“ glasova „većinom“ glasova donose 
 

O D L U K U 

o osnivanju prava građenja za korist NK Hrvatski sokol Mirkovci 
 

Članak 1. 
Osniva se pravo građenja za korist NK Hrvatski sokol Mirkovci, iz Mirkovaca, V. S. 

Karadžića 45, na: 
- k.č.br. 265/3 Oranica Kamenica sa 23129 m2, upisana u zk. ul. 1996, k.o. Mirkovci, 

vlasništvo Grada Vinkovaca, u svrhu gradnje tribina za gledatelje sa pratećim sadržajem, 
sukladno Lokacijskoj dozvoli Klasa:UP/I-350-05/08-01/109, Ur.broj:2188/01-10-09-20 od 
11. ožujka 2009.godine. 

Pravo građenja osniva se bez naknade za športsku djelatnost, (održavanje športskih 
natjecanja, treninga i drugih športsko-rekreacijskih aktivnosti) u interesu i cilju općeg 
gospodarskog i socijalnog napretka građana. 

 
Članak 2. 

Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme – dok postoje tribine i s njom popratni 
sadržaji  na k.č.br. 265/3, k. o. Mirkovci, te će se upisati u zemljišne knjige. 

 
Članak 3. 

 Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se odnosi između Grada Vinkovaca i 
NK Hrvatski sokol. 

Članak 4 
 Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom 

imovinom i mjesnu samoupravu.  
 
 

TOČKA 6. 
 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 
odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. 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, uz 1 glas „protiv“ i  
5 „uzdržanih“ glasova „većinom“ glasova donose 
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IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GOD. 
 

TOČKA 7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio 
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. 
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 Ivan Majhen sa primjedbom 
da u Programu održavanja zelenih površina nisu izražene jedinične cijene. 

Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer postavlja pitanje saniranja javnih površina u III 
MO: dječje igralište i parking kod „Konzuma“, zgrade u ul. J. Dalmatinca kod „Konzuma“ i 
Nazorove ulice – loše stanje površine između zgrada. 

Pročelnik Slišković odgovara da je infrastruktura u ul. J. Dalmatinca uništena 
gradnjom vodovoda te je izvođač pozvan na sanaciju, a Blok A. Mihanovića je 2010. 
predviđen za kompletno uređenje, kao i povećanje parkirne površine. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 21 glasom „za“ i 6 
„uzdržanih“ glasova donose 

 
IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GOD. 

 
 

TOČKA 8. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Marija Muić – Upravni odjel 
društvenih djelatnosti koja je iznijela Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje 
glazbene škole.  
 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 Mario Paljušaj, ispred Kluba 
vijećnika SDP-a, koji iznosi da podržava osnivanje Srednje glazbene škole u Vinkovcima te 
postavlja pitanje zašto je izmjenama Odluke o osnivanju iste člankom 5. spuštena razina 
stručne spreme sa visoke na višu. Smatra da za to nema razloga. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da se radi samo o terminološkom 
prilagođavanju, jer se viša stručna sprema po „bolonji“ smatra visokim obrazovanjem. 
 Marija Muić obrazlaže da je članak koji regulira stručnu spremu ravnatelja prepisan iz 
Zakona te će se isti primjenjivati do 31. 12. 2011. god. 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je mjerodavni kriterij za određivanje razine stručne 
spreme broj stečenih ETSC bodova. 
 Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje glazbene škole Vinkovci 
 

Članak 1. 
 U Odluci o osnivanju Srednje glazbene škole Vinkovci  članak 1. mijenja se i glasi: 
«Ovom Odlukom osniva se školska ustanova pod nazivom: Glazbena škola Josipa Runjanina. 
Sjedište Glazbene škole Josipa Runjanina  (u daljnjem tekstu: Škola) je u Vinkovcima, 
Istarska 3.»  
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Članak 2. 
           Članak 2. mijenja se i glasi: 
 «Osnivač škole je Grad Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima, Bana Josipa Jelačića 1 
(u daljnjem tekstu: Osnivač), a prava i dužnosti osnivača obnaša Gradsko vijeće Grada 
Vinkovaca.» 

Članak 3. 
            Članak 3. mijenja se i glasi: 
 «Djelatnost škole je: 

- osnovno glazbeno obrazovanje, 
- srednje glazbeno obrazovanje.» 

Članak 4. 
Članak 7. mijenja se i glasi: 

«Školom upravlja školski odbor. 
Školski odbor ima devet (9) članova. 
Osam (8) članova imenuje i razrješava osnivač i to: 
- dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika na prijedlog Učiteljskog vijeća 
- jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole na prijedlog vijeća roditelja 
- dva (2) člana na prijedlog ureda državne uprave 
- tri (3) člana samostalno. 
Jednog (1) člana u Školski odbor bira radničko vijeće. 
Članovi školskog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno 
izabrani.» 

Članak 5. 
Članak 9. mijenja se i glasi: 

«Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj škole. 
Ravnatelja imenuje školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra. 
Ravnatelj se imenuje na pet godina i može biti ponovno imenovan. 
Za ravnatelja škole može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog 
suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet godina iskustva na odgojno 
obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.» 
 

Članak 6. 
Članak 13. stavak 2. mijenja se i glasi: 

«Sredstva za financiranje redovite djelatnosti Škole osiguravaju se: 
- državnim proračunom, 
- proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
- prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim 

prihodima, 
- uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti škole, 
- donacijama i drugim izvorima u skladu sa Zakonom.» 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja , a objavit će se u «Službenom 
glasniku» Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 9. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog 
odjela za normativnu djelatnost i opće poslove i tajnik Gradskog vijeća koji je iznio Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
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 U svom uvodnom izlaganju pročelnik Dovhanj izvijestio je nazočne vijećnike da je 
Klub vijećnika SDP- na isti podnio amadman, koji se nalazi u prilogu zapisnika. Amandman 
smatra neutemeljenim na zakonu, jer je nadležnost zakonom dana gradonačelniku. Također 
iznosi da je gradonačelnik u obavezi dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću, a vijećnicima se dostavlja i službeno glasilo Grada. 
 Vijećnik Damir Rimac moli odgovor u pisanom obliku, te postavlja pitanje ako 
amandman nije u skladu sa zakonom da li je u koliziji. 
 Tajnik Vijeća odgovara da je amandman u koliziji sa zakonom. 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje amandman SDP-a 
koji vijećnici uz 9 glasova „za“ ne prihvaćaju. 
 Nakon toga iznosi na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca te nazočni vijećnici „većinom“ glasova donose 
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o  

ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca 
 

Članak 1. 
 U Odluci o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada 
Vinkovaca br. 4/09.) članak 19. mijenja se i glasi: 
 „Upravni odjeli općim aktom kojeg donosi gradonačelnik, na prijedlog pročelnika, 
utvrđuju svoj unutarnji ustroj,  nazive i opise poslova radnih mjesta, stručne i druge uvjete za 
raspored na radna mjesta ovisno o prirodi poslova na način kojim se osigurava njihovo 
učinkovito izvršavanje, a prvenstveno pravovremeno ostvarivanje prava i dužnosti građana.  
 Pročelnik koji procjeni da postoji potreba upošljavanja novih uposlenika dužan je 
izraditi prijedlog plana prijema u službu. Plan prijema u službu na prijedlog pročelnika donosi 
gradonačelnik.“ 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Grada Vinkovaca. 
TOČKA 10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Komisije za 
imenovanje ulica i trgova u Gradu Vinkovcima koji je iznio Prijedlog Rješenja o izmjeni 
Rješenja o imenovanju ulica. 
 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 
 

R  J E Š E N J E 
I. 

 U Rješenju KLASA: 015-01/07-01/04, URBROJ: 2188/01-01-07-2 („Službeni 
glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/07.) točka I. redni broj 4: „k. č. br. 2207 Ulica Europske 
unije“ briše se, dok u ostalom dijelu Rješenje ostaje ne izmijenjeno. 
 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Grada Vinkovaca. 
TOČKA 11. 

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica 
Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, koja je iznijela 
Izvješće Komisije za izdavanje stanova u najam. 
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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 uključila vijećnica Milica Benić sa pitanjem 
na osnovi kojih kriterija je određen broj bodova prilikom dodjele gradskih stanova te da li su 
kontaktirane socijalne službe jer joj je kao socijalnoj radnici poznato da su neki od korisnika 
stanova evidentirani kao osobe problematičnog ponašanja. 
 Pročelnica Zlata Vuić-Resli iznosi da su zahtjevi bodovani temeljem Odluke o davanju 
gradskih stanova u najam, a Grad nije institucija za provjeravanje dosjea pojedinih osoba. 
 Nakon provedene rasprave  vijećnici Gradskog vijeća uz 3 glasa „protiv“ i 3 
„uzdržana“ glasa „većinom“ glasova donose 
 
 

Z A K L J U Č A K 
I. 

 Prihvaća se Izvješće Komisije za izdavanje stanova u najam.  
 
 
 

TOČKA 12. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 
izbor i imenovanja koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstava: a) 
Povjerenstva za prodaju gradskih stanova i b) Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih 
nekretnina. Za članove Povjerenstava Klub vijećnika SDP-a je dostavio svoje prijedloge. 
 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 
Komisije za izbor i imenovanja i prijedloge Kluba vijećnika SDP-a. 

a) Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova 
- prijedlog Kluba vijećnika SDP-a – 10 glasova „za“, 14 glasova „protiv“ 
- prijedlog Komisije za izbor i imenovanja – 16 glasova „za“, 9 glasova „protiv“, 1 

„uzdržan“ glas 
b) Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina 
- prijedlog Kluba vijećnika SDP-a - 10 glasova „za“, 14 glasova „protiv“ 
- prijedlog Komisije za izbor i imenovanja - 15 glasova „za“, 9 glasova „protiv“, 2 

„uzdržana“ glasa 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Povjerenstva za  

prodaju  gradskih stanova 
I. 

 U Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova iz redova vijećnika Gradskog vijeća 
imenuju se: 

1. Senko Bošnjak, dipl. oec. 
2. Zvonimir Mišić, dipl. ing. 
3. Krunoslav Šporčić, dr. med. 

dok se na prijedlog izvršnog čelnika – gradonačelnika imenuju:  
4. Nada Čordašić, dipl. ing. i 
5. Tomislav Šarić. 

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 N J E 
o imenovanju članova Povjerenstva za  
prodaju  i zakup gradskih nekretnina 

I. 
 U Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina iz redova vijećnika Gradskog 
vijeća imenuju se: 

1. Senko Bošnjak, dipl. oec. 
2. Zvonimir Mišić, dipl. ing. 

dok se na prijedlog izvršnog čelnika – gradonačelnika imenuju:  
3. Mladen Karlić, dr. med. 
4. Nada Čordašić, dipl. ing. i 
5. Tomislav Šarić. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 

glasniku” Grada Vinkovaca.  
 

TOČKA 13. 
Aktualna pitanja 

 
 1. Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer, postavlja pitanje kvalitete vode u III. 
Mjesnom odboru. 
 
 2. Vijećnica Milica Benić postavlja pitanje asfaltiranja dijela ulice V. Karadžića  i da li 
će biti izgrađeno dječje igralište u Mirkovcima. 
 
 3. Vijećnik Drago Majstorović iznosi da je poskupio smještaj u Domu umirovljenika i 
postavlja pitanje da li će Grad, ukoliko se za to ukaže potreba, subvencionirati smještaj u 
Domu. 
 
 4. Vijećnik Damir Rimac smatra da se svi prijedlozi Kluba vijećnika SDP-a 
konstantno odbijaju i traži da se prihvate kao punopravni partneri u radu Vijeća. 
 
 5. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje cijepljenja djevojčica protiv HPV-a, 
odnosno da li se odustalo od tog projekta. 
 
 6. Vijećnik Marijan Mišić postavlja slijedeća pitanja: 
a) da li je Grad u toku izrade projekta ceste Kačićeva-Brčanska, obzirom da na isti ima dosta 
primjedbi, 
b) što je sa projektom istočne obilaznice, 
c) što Grad ima u planu glede visokog obrazovanja, planiraju li se objekti i drugo? 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanje i iznesene prijedloge gradonačelnik dr. Mladen 
Karlić iznosi slijedeće: 

- pitanje kvalitete vode u III. Mjesnom odboru proslijedit će se „Vinkovačkom 
vodovodu i kanalizaciji“, 

- dječje igralište u Mirkovcima postoji u dvorištu škole, 
- za cijepljenje djevojčica protiv HPV-a novac je osiguran ali se, budući da cijepljenje 

nije obavezno, nije prijavio dovoljan broj djevojčica, 
- Grad je u toku svih projekata koji su trenutno aktualni, 
- prostori za visoko obrazovanje postoje u zgradi ekonomske škole, ali nisu planirana 

administrativno-pravna zanimanja s obzirom da ista postoje u Vukovaru, 
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- vezano za umirovljenike Grad je spreman sudjelovati u nabavci i sufinanciranju 
opreme. 

 
 
 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 17,00 sati. 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 
 


