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Z A P I S N I K 
sastavljen na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 26. studenoga 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. Jakov Barišić  17. Mate Vukušić 
4. Aladar Spajić  18. Milica Benić  
5. Marina Načinović  19. Drago Majstorović 
6. Željko Brkić  20. Dubravka Kraljević 
7. Mato Benačić  21. Martina Levaković-Banović  
8. Krunoslav Šporčić 22. Ivan Majhen 
9. Davor Vukovac  23. Dubravko Korenika 
10. Ivan Barbarić  24. Anto Jakovljević 
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. Zvonimir Mišić  3.   Mario Paljušaj  
2. Damir Rimac  4. Marijan Mišić 
 
 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, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti, Marija Muić - Upravni odjel društvenih djelatnosti, Ante 
Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Mandica 
Sanković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 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 izvještava nazočne vijećnike da su nezavisni 
vijećnici Aladar Spajić, Željko Brkić i Andrijana Bošnjak osnovali Klub vijećnika HSP-a dr. 
Ante Starčević, a predsjednik Kluba je Aladar Spajić. 
   
 Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red te predlaže 
da se isti nadopuni sa točkom Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
popis birača. 
 Vijećnik Mate Vukušić iznosi primjedbu da Klub vijećnika SDP-a nije mogao dati 
prijedloge za Povjerenstvo obzirom da je točka predložena na samoj sjednici, te predlaže 
konsenzus. Predsjednik Vijeća odgovara da će se u pauzi sastati Klubovi vijećnika te 
dogovoriti oko prijedloga članova Povjerenstva. 
 Nakon toga nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju dnevni red sa predloženom 
nadopunom. 
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D N E V N I   R E D 
    Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na upis vlasništva na nekretninama bivše Općine 
Vinkovci 
3. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom u Gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. 
godine 
4. Prijedlog Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje 
športskim objektima i športsko rekreacijske aktivnosti 
a) Prijedlog Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Vinkovaca za osnivanje 
trgovačkog društva 
5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje 
Grada Vinkovaca za 2009. god. 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Vinkovaca u 2009. god. 
8. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača. 
9. Aktualna pitanja 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni 
zapisnik s prethodne sjednice koji nazočni vijećnici jednoglasno prihvaćaju. 

 
TOČKA 1. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 
odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Odluke o organizaciji 
i načinu naplate parkiranja. 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznose. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Martina Levaković-
Banović rekavši da je u Odluku trebalo unijeti propisane visine naknade (cijene dnevne i 
mjesečne karte). 
 Vijećnica Kornelija Krizmanić podržava stav vijećnice Levaković-Banović ako cijene 
određuje Gradsko gospodarstvo, te postavlja pitanje održavanja parkirališnih mjesta koja nisu 
presvučena asfaltom, odnosno uređena. Također postavlja pitanje kako će se tretirati invalidi 
ukoliko dođe do situacije da su mjesta predviđena za parkiranje invalida zauzeta i oni se 
parkiraju na neoznačena mjesta odnosno da li u tom slučaju moraju platiti parking. 
 Vijećnik Anto Jakovljević predlaže da se status invalida ne dokazuje potvrdom 
Udruge HVIDR-a nego II. stupanjskim rješenjem nadležnog Ministarstva. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i primjedbe pročelnik Ante Slišković iznosi 
slijedeće: 
- Cijene će se određivati temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
- Šljunčani prostori su prolazno rješenje jer tu ima najviše mjesta, a održavanje svih 

parkirališnih prostora bit će definirano. 
- Invalidi se mogu parkirati na sva mjesta jer je 5% mjesta predviđeno za invalide. 
- Ako Udruga HVIDR-a nije nadležna treba definirati nadležno tijelo. 
 
 Tajnik Gradskog vijeća vezano za prijedlog vijećnika Jakovljevića oko dokazivanja 
statusa invalida Domovinskog rata a koji određuje članak 10. stavak b. predlaže termin 
nadležno tijelo te vijećnici «većinom» glasova (16 „za“ i 10 „protiv“) donose Odluku o 
organizaciji i načinu naplate parkiranja sa navedenom izmjenom. 
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O D L U K A 
O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim 
parkiralištima na području grada Vinkovaca. 

Članak 2. 
Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za 

zaustavljanje i parkiranje vozila koju odredi tijelo gradske uprave nadležno za poslove 
komunalnog gospodarstva. 

Organizaciju,  kontrolu i naplatu  parkiranja na javnim parkiralištima obavlja 
trgovačko društvo u vlasništvu Grada Vinkovaca Gradsko gospodarstvo d.o.o., Vinkovci, 
Glagoljaška 4 (u daljnjem tekstu: organizator parkiranja). 

Članak 3. 
Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno.  
Javna parkirališta svrstavaju se u tri zone. 
Zone utvrđuje Gradonačelnik Grada Vinkovaca.  

Članak 4. 
Javna parkirališta moraju biti označena vertikalnom i horizontalnom prometnom 

signalizacijom u skladu s propisom o sigurnosti prometa. 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka javnim parkiralištem smatra se i javna 

prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila, bez 
suvremenog kolničkog zastora, obrađena samo kamenom, te sadrži propisanu vertikalnu 
prometnu signalizaciju. 
 Javna parkirališta moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja i visinu 
naknade po satu parkiranja. 

Članak 5. 
Javna parkirališta označava organizator parkiranja. 
Oznake za I. zonu su crvene, za II. zonu žute, a za III. zonu bez boje.  

Članak 6. 
Gradska javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja određuje 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca. 
Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima u I. i II. zoni plaća se radnim danom u 

vremenu od 07:00 do 19:00 sati, a subotom od 07:00 do 14:00 sati.  
Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima ne plaća se nedjeljom i blagdanom. 

Članak 7. 
Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta ili elektronička poruka (SMS). 
Naplata naknade za parkiranje obavlja se automatski (istovremeno preuzimanje i 

plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata), ili putem GSM operatera (plaćanje 
naknade za parkiranje upućivanjem SMS-a odgovarajućem operateru koji korisnika 
parkirališta povratnim SMS-om obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno). 

Parkirnom kartom odnosno povratnim SMS-om korisnik parkirališta dokazuje da je 
platio odgovarajuću naknadu prema zoni parkiranja, te da se na parkiralištu zadržava u okviru 
dopuštenog vremena. 

Organizator parkiranja dužan je organizirati prodaju karata na dostupan način. 
Članak 8. 

Cijene parkiranja određuje organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost 
Gradonačelnika Grada Vinkovaca.  

Članak 9. 
Naknada za parkiranje ne plaća se za vozila: MUP-a, hitne medicinske pomoći,  javnih 

službi i invalida (kod parkiranja na mjestima označenim za invalide). 
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Članak 10. 
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja: 

a) 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;  
b) ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s trajnim   

drugostupanjskim rješenjem što dokazuje potvrdom nadležnog tijela,  
- ima prebivalište ili boravište na području Grada Vinkovaca što dokazuje osobnom 

iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu/boravištu  Policijske uprave vukovarsko-
srijemske,  

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom, i to u 
II. zoni za naplatu parkiranja; 

c) je zaposlena u zonama naplate parkiranja što dokazuje potvrdom poslodavca,  
- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom, i to u 

II. zoni za naplatu parkiranja;  
d) 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.  

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.  

Osobe navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka mogu ostvariti pravo na povlaštenu 
parkirnu kartu i u slučaju kad koriste vozilo temeljem ugovora o leasingu što dokazuju 
prometnom dozvolom na ime leasing kuće i ugovorom o leasingu ili koriste vozilo temeljem 
druge valjane pravne osnove, što dokazuju odgovarajućim dokumentima 

Osobama navedenim u stavcima 1. i 2. ovoga članka  može se izdati povlaštena 
parkirna karta samo ako su podmirili sve obveze prema organizatoru parkiranja do dana 
izdavanja iste. 

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka može se izdati najviše jedna povlaštena 
parkirna karta, a pravnoj osobi iz stavka 2. ovoga članka najviše četiri povlaštene parkirne 
karte. 

Svim ostalim fizičkim i pravnim osobama koje nisu obuhvaćene stavcima 1. i 2.  
ovoga članka može se izdati po jedna povlaštena parkirna karta, uz uvjet da imaju vozilo 
registrirano na svoje ime, što dokazuju valjanom prometnom dozvolom, ili koriste vozilo 
sukladno odredbi stavka 3. ovoga članka. 

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je 
izdano. 

Članak 11. 
Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte odnosno prijave korištenja 

parkirališta putem SMS-a i vrijeme zadržavanja) kontroliraju osobe koje za to ovlasti 
organizator parkiranja. 

Ovlaštene  osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom  koja omogućuje 
evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila. 
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Članak 12. 
 Međusobni odnosi između organizatora parkiranja i korisnika parkirališta uredit će se 
Općim uvjetima ugovora o korištenju parkirališta koje propisuje organizator parkiranja uz 
prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Vinkovaca, a objavljuju se u "Službenom 
glasniku" Grada Vinkovaca. 

Članak 13. 
Isticanjem parkirne karte na vozilu ili prijavom korištenja parkirališta putem SMS-a, 

odnosno zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje 
s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući opće uvjete ugovora 
o korištenju parkirališta. 

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za 
oštećenje ili krađu vozila. 

Članak 14. 
Ukoliko je vozilo parkirano bez kupljene karte ili s kartom koja ne odgovara zoni 

parkiranja ili s kartom kojoj je isteklo vrijeme važenja, smatra se da je sklopljen ugovor o 
parkiranju na osnovu korištenja dnevne karte. 

Na osnovu sklopljenog ugovora sukladno stavku 1. ovoga članka osoba ovlaštena za 
kontrolu naplate parkiranja izdaje dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte, te ga na 
odgovarajući način pričvršćuje za vozilo,  ispod  brisača vjetrobranskog stakla vozila. 

U nalogu za plaćanje dnevne karte, uz iznos naknade za parkiranje, organizator 
parkiranja smije obračunati i troškove izdavanja dnevne karte u visini propisanoj općim 
uvjetima ugovora o korištenju parkirališta.  

Dnevna karta je važeća na cijelom području naplate parkiranja u određenoj zoni i važi  
od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte, od strane osobe ovlaštene za kontrolu 
naplate parkiranja, do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se vrši naplata 
parkiranja. 

Odgovornom osobom za plaćanje dnevne karte smatra se  vlasnik vozila koji je 
evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila. 

Članak 15. 
Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata kao i na javnom parkiralištu bez 

naplate može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto. 
Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta određuje uprava organizatora 

parkiranja. S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta organizator zaključuje ugovor o 
zakupu parkirališnog mjesta. 

Organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom 
signalizacijom i postavlja element blokade, a ključeve predaje korisniku. 

Od trenutka preuzimanja ključeva, za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta 
odgovoran je korisnik. Organizator parkiranja dužan je za trajanja zakupa element  blokade 
održavati u ispravnom stanju. 

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkiralištima. 
Članak 16. 

Ako korisnik parkirališta koristi javno parkiralište na  način  da  onemogućuje pristup 
drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu, organizator parkiranja 
zatražit će od nadležne osobe da  izda nalog da se takvo vozilo premjesti na drugo mjesto, a 
na trošak korisnika parkirališta. 

Članak 17. 
Provođenje ove Odluke nadzire organizator parkiranja i komunalno redarstvo. 

Članak 18. 
Novčanom kaznom u iznosu od  1.000,00  do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba ako postupi protivno odredbi članka 15. stavka. 5. ove Odluke. 
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 

do 1.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba. 
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Članak 19. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji i načinu 

naplate parkiranja ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 6/03, 7/04, 13/05, 1/06 - 
pročišćeni tekst, 8/06 i 4/08).  

Članak 20. 
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, a objavit će se  u “Službenom 

glasniku” Grada Vinkovaca. 
TOČKA 2. 

 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 
rekavši da Odlukom o sukcesiji nije odlučeno o diobi zgrade bivše Općine Vinkovci koja je 
upisana kao Društveno vlasništvo i zgrade „urbanizma“. Ako po teritorijalnom principu kojim 
se rukovodilo pri raspoređivanju nekretnina bivše Općine Vinkovci svaka nekretnina na 
području grada pripada gradu, postavlja pitanje temeljem čega se grad treba odreći svojih 
nekretnina. 
 Vijećnik Dubravko Korenika smatra da se ne treba olako odricati gradskih nekretnina i 
ne vidi razloge za odricanje od nekretnina. Postavlja pitanje da li Županija po bilo kojem 
ključu ima pravo na nekretnine i što će biti ako Županija odseli u Vukovar. Slaže se i s 
privremenim korištenjem, ali ako Županija ode iz grada smatra da se prostor treba vratiti 
gradu. Predlaže da se ova točka opet skine s dnevnog reda. 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je od strane Vlade predloženo da vlasničke 
odnose na ovim nekretninama razriješe Grad i Županija. Gradu je cilj da u tim prostorima 
ostane državna uprava i Županija jer je cilj da Županija ostane u Vinkovcima zbog građana.  
Osim toga prostori nisu u funkcionalnom stanju i potrebna su ulaganja što Županija i čini, a 
Grad će moći naplatiti polovicu korištenja tih prostora.  
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na upis vlasništva na nekretninama bivše Općine Vinkovci te 
vijećnici «većinom» glasova (16 „za“ i 10 „protiv“) donose 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti na upis vlasništva na nekretninama  bivše Općine Vinkovci 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom daje se suglasnost da se zgrada bivše Općine Vinkovci izgrađena na 
k.č.br. 1992, površine 620 m2, upisana u zk.ul.br. 176, k.o. Vinkovci, koja se u zemljišnoj 
knjizi vodi kao Društveno vlasništvo, korisnik Općina Vinkovci i zgrada «Urbanizma» 
izgrađena na k.č.br. 2709/3, koja se zemljišnoj knjizi vodi kao Kuća i dvorište u ulici J. 
Dalmatinca sa 1452 m2, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada 
Vinkovaca, upišu kao vlasništvo Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije u 
jednakim dijelovima, te se dozvoljava Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u 
Vinkovcima provedba istog u zemljišnim knjigama. 
 

Članak 2. 
 Ured državne uprave, Upravna tijela Županije i drugi korisnici predmetnih nekretnina i 
nadalje će obavljati svoje djelatnosti u navedenim zgradama uz uvjete koje će sporazumno 
utvrditi Grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija. 
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Članak 3. 
 Grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija upisat će se kao vlasnici navedenih 
nekretnina bez ikakvog daljnjeg odobrenja donositelja ove Odluke. 

 
TOČKA 3.      

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, pročelnica 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša koja je iznijela Prijedlog 
plana gospodarenja otpadom u Gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine. 

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 Anto Vidović sa pitanjem na 
koji se način i gdje zbrinjava azbestni otpad koji nastaje prilikom obnavljanja zgrada.  

Vijećnik Mate Vukušić podsjeća da je Klub vijećnika SDP-a još prije par godina 
predlagao eko-otoke i razvrstavanje otpada. 

Postavlja slijedeća pitanja: 
1. kad je objavljen javni natječaj za provođenje studije o gospodarenju otpadom, 
2. dati na uvid Odluku Poglavarstva od 23. prosinca 2008. god. i ugovor sa odabranom 

tvrtkom, 
3. kakve je reference imala odabrana tvrtka, da li je u pitanju bila samo cijena, budući 

da je tvrtka osnovana u svibnju 2008. god. a već u prosincu dobila posao studije, 
4. vezano za divlja odlagališta da li komunalni redari upozoravaju građane i naplaćuju 

kazne, 
5. da li reciklažno dvorište na području «Papuk» podrazumijeva da ide i kapsula za 

azbest, smatra da reciklažno dvorište i arboretum ne idu zajedno, kakav je utjecaj 
«ruže vjetrova» s obzirom na blizinu bolnice, kakvi su rezultati pilot projekta 
prikupljanja starog papira na području Kanovaca, 

6. zeleni otoci – komunalni redari trebaju raditi na zaštiti da ne bi dolazilo do 
uništavanja, građanima treba nabaviti kante za selekciju otpada, 

7. da li je «Nevkoš» osposobljen za prikupljanje takvog otpada,  
8. koliko će grad potrošiti novaca na edukaciju građana za razvrstavanje otpada,  
9. treba nabaviti posebne kante za animalni otpad, 
10. koliko u Vinkovcima ima registriranih komposišta, 
11. koliko će iz proračuna biti izdvojena sredstava za gospodarenje otpadom. 
 

Vijećnik Drago Majstorović podržava Plan gospodarenja otpadom i izražava sumnju u 
ekološku osviještenost građana. 

 
Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer postavlja slijedeća pitanja: 
1. reciklažno dvorište – po kojem sistemu će se raditi, koliko će se reciklirati i 

gdje sa dobivenom energijom, 
2. za «zelene otoke» treba provesti edukaciju građana, upozorava na problem 

pješačke zone» koju naružuju odbačene žvakaće gume, 
3. kulturno-povijesni spomenici – koji su to objekti i gdje u gradu, te što se 

planira sa razrušenim spomenicima u centru grada.  
 
Vijećnica Kornelija Krizmanić postavlja slijedeća pitanja: 
1. ako i dođe do realizacije selektivnog prikupljanja otpada u kućanstvima kamo će 

se s istim budući da nema «zelenih otoka» i kontejnera, 
2. potencijalne lokacije centra za odlaganje otpada su Nuštar i Mirkovci, u sredini bi 

trebalo predvidjeti reciklažno dvorište, 
3. da li su izrađene projekcije financijske koristi od odvojenog skupljanja otpada. 
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Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje tko je donio odluku da reciklažno dvorište 

bude u krugu bolnice i da li je provedena studija utjecaja na okoliš. 
 
Pročelnica Sanković iznosi da su za odlaganje i zbrinjavanje azbestnog otpada 

zadužene tvrtke «Eurco» i «Sokol» uz dozvolu Ministarstva. Arboretum i reciklažno dvorište 
nisu smetlišta i u skladu su s «ružom vjetrova». Tvrtka za izradu studije plana gospodarenja 
otpadom izabrana je na temelju povoljnije financijske ponude. Primjenjujući dobre primjere 
drugih gradova ići će se na soluciju da se smeće plaća po količini, a ne prema površini 
objekta. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja ovu točku na glasovanje te 

vijećnici «većinom» glasova (19 glasova «za» i 5 „uzdržanih“) donose 
 

Plan gospodarenja  o tpadom u  Gradu Vinkovcima 
 za  razdobl je  2009.  do 2017.  godine  

I. 
Temeljem članka 11. točka 2. Zakona o otpadu (“Narodne novine“ br. 178/04., 111/06. 

i 60/08.) Gradsko vijeće Grada Vinkovaca donosi Plan gospodarenja otpadom u Gradu 
Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine. 

II. 
Plan će biti objavljen u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca, te će isti biti 

dostavljen nadležnim institucijama. 
III. 

Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću za upravljanje športskim objektima i športsko rekreacijske 
aktivnosti: a) Prijedlog Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, b) Prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Vinkovaca za osnivanje trgovačkog 
društva. 

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 Anto Jakovljević rekavši da 
ime «Periska» (morska školjka) nije primjereno ovoj ustanovi s obzirom da je ista na našem 
području. 

Pročelnik Rečić odgovara da je vrlo teško naći ime koje Trgovački sud prihvaća tako 
da je izbor pao na ime «Periska». 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 

I Z J A V U 
o osnivanju  društva s ograničenom odgovornošću 

 
Članak 1. 

 Ovom Izjavom Grad Vinkovci osniva  društvo s ograničenom odgovornošću za 
upravljanje športskim objektima i športsko rekreacijske aktivnosti. 

Članak 2. 
Tvrtka društva je: 
PERISKA d.o.o. za športsko rekreacijske aktivnosti. 
Skraćena tvrtka je: PERISKA d.o.o. 
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 Sjedište društva je u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 1 (u daljnjem tekstu: Društvo). 
 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 

Članak 3. 
 Društvo ima svoj štambilj. 
 Štambilj je pravokutnog oblika koji sadrži tvrtku i sjedište društva.  

 
OSNIVAČ 

Članak  4. 
 Osnivač i jedini član Društva je Grad Vinkovci, Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB 
35521848165  (u daljnjem tekstu: Osnivač). 
 Prava i dužnosti  osnivača  obavlja Gradsko vijeće Grada Vinkovaca. 

 
POSLOVANJE DRUŠTVA 

Članak  5. 
Predmet poslovanja Društva – djelatnost je: 

- upravljanje i održavanje športskom građevinom, 
- djelatnost javnih kupališta, 
- djelatnost športskih arena i stadiona, 
- organiziranje i vođenje športskog natjecanja, 
- sudjelovanje u športskom natjecanju, 
- športska rekreacija, 
- športska poduka, 
- športska priprema, 
- djelatnost organiziranja sajmova, izložbi i kongresa, 
- promidžba (reklama i propaganda), 
- pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, 
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluge smještaja, 
- kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog 

gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu, 
- usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja 

krajolika, 
- prijevoz za vlastite potrebe, 
- javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom 

prijevozu. 
Članak  6. 

             Temeljni ulog osnivača Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB 
35521848165, jednak je iznosu temeljnog kapitala i iznosi 20.000,00 kn (dvadeset tisuća 
kuna), te predstavlja poslovni udio u 100% iznosu.  
             Poslovni udjel se može prenositi, dijeliti i zalagati. 

Članak 7. 
             Osnivač će sredstva temeljnog uloga iz članka 6. unijeti u Društvo na dan registracije 
Društva kod Trgovačkog suda u Osijeku.    

Članak 8. 
  Osnivač može tijekom poslovanja odlučiti o povećanju temeljnog kapitala Društva     
unošenjem u Društvo dodatnih novčanih sredstava i osnovnih sredstava potrebnih za 
poslovanje Društva. 
               

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM 
 

Članak 9. 
 Skupštinu čini osnivač – član društva, odnosno svi članovi koji naknadno pristupe 
Društvu. 
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 Skupština Društva saziva se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. 
 Skupština Društva donosi odluke koje je dužna i ovlaštena donositi temeljem Zakona i 
drugih propisa. 

Članak  10. 
Nadzorni odbor sastoji se od pet članova od kojih je jedan predsjednik. 
Predsjednika i članove nadzornog odbora imenuje osnivač posebnom Odlukom. 

Članak 11. 
 Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva. O obavljenom nadzoru podnosi Osnivaču 
pisano izvješće: 

- djeluje li Društvo u skladu sa Zakonom i svojim aktima, 
- dali su godišnja izvješća identična sa stanjem u poslovnim knjigama, 
- o svome stajalištu o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka.   

Članak  12. 
Uprava Društva sastoji se od jednog člana  koji je istovremeno direktor Društva. 

         Uprava Društva predstavlja i zastupa Društvo. 
 Direktora imenuje i razrješava osnivač Društva, na temelju javnog natječaja, na 
vrijeme od 4 (četiri) godine. 

Članak 13.  
Za direktora može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 

godina radnog iskustva. 
Posebne uvjete koje mora ispunjavati direktor, postupak izbora te visinu nagrade za 

njegov rad određuje Osnivač svojom odlukom. 
                                                          Članak  14. 
Direktor odlučuje samostalno i pojedinačno. 
Za zaključenje pravnih poslova koji prelaze iznos od 50.000,00 kn, direktoru je 

potrebna suglasnost nadzornog odbora, a za zaključenje pravnih poslova koji prelaze iznos od 
200.000,00 kn, potrebna mu je suglasnost osnivača.  

Članak 15. 
Do imenovanja direktora putem natječaja imenuje se privremeni član uprave – 

direktor: Ilić Željko, dipl. ing. Vinkovci, V. Radauša 22, rođen 12. 08. 1966. god., OIB 
22272254780. 

Privremeni direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, te je ovlašten podnijeti 
prijavu za upis Društva u sudski registar i obavljati sve pravne radnje do imenovanja novog 
člana uprave – direktora, putem natječaja. 

Članak 16. 
Društvo prestaje s radom: 
- odlukom Osnivača, 
- pripajanjem drugom  Društvu, 
- spajanjem s drugim Društvom, 
- u ostalim slučajevima iz Zakona o trgovačkim društvima. 

Članak 17. 
U slučaju prestanka Društva sa radom, njegove obveze se izmiruju na način i prema 

redoslijedu propisanim Zakonom. 
 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak  18. 
Društvo će u roku od 90 dana od dana upisa u sudski registar dostaviti Statut Društva 

na suglasnost Gradskom vijeću. Nakon donošenja Statuta u roku od 60 dana raspisat će se 
natječaj za izbor direktora. 

Članak 19. 
Ova Izjava mijenja se odlukom osnivača Društva, u obliku javnobilježničkog akta. 
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Članak 20. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  «Službenom 

glasniku» Grada Vinkovaca. 
O D L U K U 

I. 
 Daje se suglasnost Gradonačelniku Grada Vinkovaca Mladenu Karliću, dr. med., za 
osnivanje trgovačkog društva  prema Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
koju je Gradsko vijeće Grada Vinkovaca donijelo na sjednici održanoj dana 26. studenoga 
2009. god. KLASA: 620-02/09-01/01, URBROJ: 2188/01-01-09-2. 

 
TOČKA 5. 

 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 zamjeni nekretnina. 
 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 
pitanjem kako Grad može započeti sa radovima, a da prethodno nisu riješeni imovinsko-
pravni odnosi. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da su imovinsko-pravni odnosi riješeni, ali je 
stav Grada da se otkupi kompletno područje Lenija. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se gradi na gradskoj parceli, a ovo je samo 
rješavanje susjedskih odnosa. 
 Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o zamjeni nekretnina 

 
Članak 1. 

 Odobrava se zamjena nekretnina između Grada Vinkovaca i Nikoline Šimunić 
(Zdravko) iz Vinkovaca, J. Kozarce 70B, na način da Grad Vinkovci prenosi u vlasništvo 
Nikolini Šimunić: 

- k.č.br. 5776/170 Oranica ulica Ivana Domca sa 459 m2, 
- k.č.br. 5776/171 Oranica ulica Ivana Domca sa 460 m2, 
- k.č.br. 5776/172 Oranica ulica Ivana Domca sa 461 m2, 
- k.č.br. 5776/173 Oranica ulica Ivana Domca sa 461 m2, sve upisana u zk. ul. 7428, 

k.o. Vinkovci, a Nikolina Šimunić u zamjenu prenosi u vlasništvo Grada Vinkovaca  
-  k.č.br. 5660/4 Voćnjak u ulici H.D. Genschera sa 1170 m2, upisana u zk. ul. 3812, 

k.o. Vinkovci, 
u svrhu uređenja Parka „Lenije“ i privođenja parcele 5660/4 namjeni određenoj GUP-

om grada Vinkovaca - športsko rekreacijska, sunčalište uz bazen sa pratećim sadržajima. 
 
Vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je prema očitovanju Porezne uprave, 

Ispostave Vinkovci o tržišnim cijenama građevinskog zemljišta u Vinkovcima za II. zonu, 
koja iznosi od 40 do 80E/m2.  

Gradske nekretnine po svom položaju su na granici prema III. zoni, te je određena 
cijena od 48E/m2 pa ukupna vrijednost gradskih nekretnina iznosi 640.668,00 kuna.  

Nekretnina druge strane nalazi se na granici prema I. zoni, stoga je određena gornja 
cijena za II. zonu u iznosu od 80E/m2, pa je vrijednost nekretnine u vlasništvu Nikoline 
Šimunić utvrđena u iznosu od 678.600,00 kuna.  

 Razliku cijene u iznosu od 37.932,00 kune Grad Vinkovci će isplatiti drugoj strani  
odmah po zaključenju Ugovora. 
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           Članak 2. 
 O međusobnim pravima i obvezama zaključit će se ugovor o zamjeni. 
 

   Članak 3 
 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 Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u športu za područje Grada Vinkovaca 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 Anto Vidović sa primjedbom 
da se izdvajaju po dobivenim sredstvima HNK «Cibalia» i NK «Hrvatski sokol». Također 
postavlja pitanje da li je imovina NK «Vinkovci» na kojoj je došlo do požara (svlačionice) i 
time učinjena materijalna šteta bila osigurana jer smatra da je odgovornost na onome tko tom 
imovinom gospodari. 
  

Vijećnik Ivan Majhen smatra da je povećanje sredstava od 500.000,00 kn za «Cibaliu» 
neopravdano i da se taj novac mogao upotrijebiti kao poticaj gospodarstvu. 
  

Vijećnik Anto Jakovljević podržava namjenu sredstava i postavlja pitanje da li Grad 
može izraditi program za sanaciju tribina NK «Vinkovci». 

 
Vijećnica Kornelija Krizmanić konstatira da je «Cibalia» u gubitku 500.000,00 kn te 

traži pismeni odgovor ili dokumente na uvid o tome gdje su utrošena sredstva za 2009. god. 
Smatra da bi taj novac pokrio više manjih klubova. Postavlja pitanje termina u trim 
kabinetima. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnik Rečić iznosi 

slijedeće: 
- 500.000,00 kn za «Cibaliu» - sredstva idu i ostalim športskim klubovima kroz 

edukaciju, 
- sanacija tribina NK «Vinkovci» - vjerojatno 2010. god., 
- svi klubovi pravdaju sredstva, ako izvještajem nisu pokrivena prethodno dobivena 

sredstva nema novih, 
- trim kabineti – program korištenja školskih športskih dvorana zbog lakšeg 

praćenja. 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke 
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za području Grada Vinkovaca za 
2009. god. te nazočni vijećnici „većinom“ glasova (5 «protiv», 3 «uzdržana», ostali «za») 
donose 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA PODRUČJE 

GRADA VINKOVACA  ZA 2009. GODINU 
 

Članak 1. 
         U Programu javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca u 2009. godini 
(«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 2/09.) u članku 2. mijenja se:    
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PLAN SREDSTAVA ŠPORTSKIM UDRUGAMA ZA 2009. GOD. 
 
         Redni broj 2. HNK «CIBALIA» iznos «2.000.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom 
«2.500.000,00» kuna, 
          redni broj 4. NK «HRVATSKI SOKOL» iznos «41.000,00» kuna zamjenjuje se 
iznosom «81.000,00» kuna, 
          redni broj 6. NK «VINKOVCI» iznos «32.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom 
«92.000,00» kuna, 
        redni broj 50. TEKUĆE ODRŽAVANJE I ZAKUPNINE OBJEKATA iznos 
«250.000,00» kuna  zamjenjuje se iznosom «190.000,00» kuna. 
        redni broj 51. TERMINI U TRIM KABINETIMA iznos «50.000,00» kuna  zamjenjuje 
se iznosom «43.000,00» kuna. 
        redni broj 53. OSTALA PROGRAMSKA PODRUČJA iznos «30.000,00» kuna  
zamjenjuje se iznosom «97.000,00» kuna. 
        redni broj 54. OSTALO iznos «184.500,00» kuna  zamjenjuje se iznosom «272.000,00» 
kuna. 
        UKUPNO DONACIJE iznos «5.600.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom 
«6.287.500,00» kuna. 
 

Članak 2. 
        Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca za 
2009. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" 
Grada Vinkovaca.  

TOČKA 7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Vinkovaca 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, „većinom“ glasova 
(6 «protiv», 1 «uzdržan», 19 «za») donose 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
PROGRAMA  JAVNIH POTREBA U KULTURI 

GRADA VINKOVACA U 2009. GODINI 
 

Članak 1. 
          U Programu javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2009. godinu («Službeni 
glasnik» Grada Vinkovaca br. 2/09.) u članku 2.  mijenja se:      

USTANOVE KULTURE 

 
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI (Osnivač Grad Vinkovci) 
 
U programu za 2009. godinu: 

I. Program likovnih izložbi iznos «118.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «96.000,00» 
kuna. 

II. Tiskanje knjige «Monografija Sopota» podnaslov «Istraživanja 1996.» iznos «30.000,00» 
kuna   zamjenjuje se iznosom «0,00» kuna. 

III. Sustavno arheološko i etnološko istraživanje iznos «62.820,00» kuna zamjenjuje se 
iznosom  «32.000,00» kuna. 

IV. Tiskanje kataloga  iznos «10.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «0,00» kuna. 
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UKUPNO iznos «289.520,00»kuna zamjenjuje se iznosom «196.700,00» kuna. 

OSTALI PROGRAMI 
 
- OSTALE DONACIJE  iznos «40.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «82.000,00» kuna.    

  
JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA VINKOVACA ZA 2009. GODINU 

 
O P Ć A    R E K A P I T U L A C I J A 

 
1. USTANOVE KULTURE iznos «1.204.520,00» kuna zamjenjuje se iznosom 
«1.111.700,00» kuna 
2. OSTALI PROGRAMI iznos «195.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «237.000,00» 
kuna. 
 
UKUPNO: iznos «2.665.520,00» kuna zamjenjuje se iznosom «2.614.700,00» kuna. 
  
                                                               Članak 2.      
       Ove Izmjene i dopune  Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca u 2009. 
godini stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Grada 
Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 8. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 
izbor i imenovanja koji je iznio Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanja Povjerenstva za 
popis birača. 
 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 NJ E 
O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS BIRAČA 

 
I. 

Osniva se Povjerenstvo za popis birača (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 
 Povjerenstvo provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za 
upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažilo nadležno tijelo državne uprave koje 
vodi taj popis, te potvrđuje popis birača. 

II. 
 U Povjerenstvo se imenuju: 

 1. Vladimir Ćirić, za predsjednika,  
 2. Andrijana Bošnjak, za člana, 
 3. Anto Jakovljević, za člana. 
 1. Martina Levaković Banović, za zamjenika predsjednika, 
 2. Elvis Kovačević, za zamjenika člana, 
 3. Jakov Barišić, za zamjenika člana. 

III. 
 Stupanjem na snagu ovog Rješenja, stavlja se izvan snage Rješenje o osnivanju i 
imenovanju Komisije za popis birača od 31. siječnja 2007. god. («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 2/07.). 
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IV. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 

glasniku” Grada Vinkovaca. 
 
 
 

TOČKA 9. 
Aktualna pitanja 

 
 
 

 Vijećnik Anto Jakovljević zahvaljuje se za pomoć Grada prilikom obilježavanja 250.-
te obljetnice škole u Mirkovcima. 
 

Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 
- ulica D. Žanića Karle – zašto nema crte razdvajanja, 
- traži ponovni odgovor na postavljeno pitanje o tome koliko zgrada ima negativan 

saldo na računu jer s odgovorom da «manji broj zgrada ima negativan saldo» nije 
zadovoljan. 

 
Predsjednik Vijeća predlaže da vijećnici postavljaju pismena pitanja koja bi trebalo 

urudžbirati. 
 
 
Vijećnik Korenika postavlja pitanje za Upravni odjel za gospodarenje gradskom 

imovinom i mjesnu samoupravu vezano za objekt «Terme» u kojem određene firme koriste 
gradsko zemljište za terase – zanima ga da li imaju suglasnost Grada i da li plaćaju najam 
zemljišta? 

Isti vijećnik postavlja pitanje vezano za kioske kod pošte za koje je prije izvjesnog 
vremena objavljen natječaj za površinu od 9 m2. Ovi kiosci po njegovoj procjeni imaju 
kvadraturu cca 30 m2, a kiosci preko 9 m2 ili 12 m2 moraju imati lokacijsku i građevinsku 
dozvolu. Osim toga je nadstrešnica izvan gabarita. 

 
Pitanje vijećnika Korenike za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša: 
- grad daje u najam prostor za terase koje se poslije zatvaranjem pretvaraju u 

«zimske bašte», da li je to legalno (zatvorena terasa kod pošte je 140-200 m2), da 
li za to treba neka dozvola. 

 
 
Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer postavlja pitanje da li Grad može pomoći kod 

odrađivanja pripravničkog staža i stjecanja neophodnog iskustva diplomiranim ekonomistima 
i pravnicima. 
 
 
 Vijećnica Marija Tanocki u ime «Hrvatske žene» zahvaljuje se za dodijeljeni prostor 
za rad u Dugoj ulici br. 2. 
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 Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje da li će Grad u Proračunu iznaći sredstva 
za božićnicu umirovljenicima. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanje i iznesene prijedloge gradonačelnik dr. Mladen 
Karlić iznosi slijedeće: 

- za umirovljenike su predviđene božićnice od 100,00 do 300,00 kn u periodu od 14. do 
21. prosinca, 

- u slijedećem proračunu će se predvidjeti sredstva u iznosu od 250.000,00 kn za 
poticanje zapošljavanja visokoobrazovanih kadrova, a Grad će se uključiti i kroz svoje 
tvrtke, 

- vezano za zimske terase postoji odluka da ugostitelji koji ne žele maknuti terase zimi 
plaćaju 50% iznosa zakupnine, a za nelegalno postavljene nadležna je građevinska 
inspekcija. 

- crte treba staviti na sve ceste. 
 
Gradonačelnik je također podnio izvješće o svom radu i događajima u gradu u periodu 
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 17,00 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 


