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Z A P I S N I K 
sastavljen na 39. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 21. studenoga 2012. 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. Josip Bošnjak 
4. Jakov Barišić   18. Mate Vukušić 
5. Aladar Spajić   19. Milica Benić 
6. Marina Načinović   20. Drago Majstorović 
7. Željko Brkić   21. Dubravka Kraljević 
8. Željko Bak    22. Martina Levaković Banović 
9. Krunoslav Šporčić   23. Ivan Majhen  
10. Davor Vukovac   24. Dubravko Korenika 
11. Ivan Barbarić   25. Anto Jakovljević 
12. Mario Dražić   26. Marijan Mišić 
13. Vladimir Ćirić   27. Anto Vidović 
14. Stipo Ćorluka     
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Andrijana Bošnjak  3. Kornelija Krizmanić 
2. Mario Paljušaj   4. Slavka Bešlagić Langauer 

 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog 
vijeća i pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, Zlata Vuić-Resli, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Zdenko 
Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Sanja Lozić, pročelnica Upravnog odjela 
za proračun i financije, Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Marko Jureta – 
Upravni odjel gospodarstva, 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 iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji vijećnici jednoglasno 
usvajaju. 

 
D N E V N I   R E D 

      Skraćeni zapisnik  
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Vinkovaca za 2012. god. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2012. 

god. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2012. 

godinu. 
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4. Prijedlog Odluke o otkupu ponuđenog građevinskog zemljišta u k.o. Mirkovci. 
5. Prijedlog Odluke o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske prema Hrvatskom 

nogometnom klubu “Cibalia. 
6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta škola čiji je osnivač 

Grad Vinkovci. 
7. 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 2012. godinu. 

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2012. godinu. 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Idejnog urbanističkog rješenja 
(IUR) i Urbanističkog plana uređenja (UPU) Trbušanci u Vinkovcima. 

10. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice Vijeća, vijećnici na isti ne iznose primjedbe te se isti smatra usvojenim. 

 
 

TOČKE 1. i 2. 
 Izvjestiteljica po ovim točkama dnevnog reda bila je Sanja Lozić, pročelnica Upravnog 
odjela za proračun i financije, koja je iznijela Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2012. god. i Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2012. god. O točkama se zbog uske 
međusobne povezanosti i preklapanja tematike izvještava zajedno, a glasovanje će se provesti 
posebno za svaku točku. 

Materijali za ove točke dnevnog reda nalaze se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznose. 

Izvjestiteljica je prije obrazloženja točaka iznijela amandman predlagatelja podnijet na točku 2. 
odnosno Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 
2012. god. koji se nalazi u prilogu zapisnika. 

 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Josip Bošnjak koji iznosi da rebalans 

pokazuje da izradi proračuna treba prići s krajnjom pažnjom, svaku stavku osmisliti. Smatra da je 
ovo samo tehnički rebalansi i klub vijećnika SDP-a principijelno ga neće podržati i da ovaj 
rebalans treba uzeti u obzir kada se bude radio proračun za 2013. god. koji treba postaviti u 
realnim mogućnostima. 

 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da se ovim rebalansom povećavaju izdaci za financijsku imovinu 

kao i za poduzeća u vlasništvu grada čije potrebe kontinuirano rastu što je zabrinjavajući trend. 
 
Vijećnik Drago Majstorović iznosi da su jedino sredstva za socijalnu skrb povećana i 

pohvaljuje socijalnu osjetljivost te postavlja pitanje čemu je namijenjeno 10.000,00 kn 
neraspoređenih sredstava na toj poziciji. 

 
 Pročelnica Lozić iznosi vezano za gradske tvrtke da je Tehnološki park u početku 
poslovanja i da bi se u budućnosti trebao sam financirati, dok „Novosti“ otežano posluju, a 
„Periski“ za normalno poslovanje nisu dostatna do sada dodijeljena sredstva. Neraspoređena 
sredstva namijenjena su za intervencije tokom godine koje se ne mogu predvidjeti. 
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Vijećnik Drago Majstorović iznosi da je smještaj u Domu umirovljenika u Vinkovcima od 01. 
listopada poskupio 10%, te upozorava da postoje korisnici koji su tim poskupljenjem dovedeni u 
položaj da cijelu mirovinu daju za smještaj i postavlja pitanje da li Grad može nešto 
subvencionirati takvim korisnicima.  

 
 Pročelnica Lozić iznosi da se ovi domovi financiraju od strane županije, tamo borave i 

osobe koje nisu iz Vinkovaca te ne može samo grad snositi posljedice ovog poskupljenja. 
 
Nakon provedene rasprave pristupilo se glasanju o navedenim točkama te se vijećnici 

izjašnjavaju kako slijedi: 
- točka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Vinkovaca za 2012. god. – 17 vijećnika „za“ i 9 vijećnika „protiv“, 
 
- amandman predlagatelja na točku 2. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

Proračunu Grada Vinkovaca za 2012. god. - 17 vijećnika „za“ i 10 vijećnika „protiv“, 
- točka 2. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca 

za 2012. god. - 17 vijećnika „za“ i 10 vijećnika „protiv“. 
 
 Sukladno rezultatima glasanja donosi se 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2012. god. 
i 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2012. god. 

 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog 
programa Grada Vinkovaca za 2012. 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 Drago Majstorović moleći da se 
pokuša iznaći mogućnost za pomoć starijim i nemoćnim osobama. 

 
Vijećnik Josip Bošnjak iznosi da će Klub vijećnika SDP-a podržati ove izmjene i dopune te 

iznosi da se trebaju preispitati kriteriji socijalnog programa jer primjenom sadašnjih kriterija zna 
doći do nelogičnih situacija da ljudi zbog par kvadrata viška stambenog prostora ostanu bez 
socijalnih prava, a nalaze se u vrlo teškoj situaciji. 

 
Pročelnik Rečić iznosi da je po nalogu zamjenika gradonačelnika Tomislava Šarića, a vezano 

uz pitanje vijećnika Majstorovića o položaju starijih osoba smještenih u domovima napravljena 
analiza po svim domovima te iznosi da su njihovi uvjeti primjereni a od doma dobiju i „džeparac“. 
Navodi da je puno obitelji u lošijem položaju, a kriteriji socijalnog programa su propisani 
zakonom. 

Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da će se naći načina da se u proračunu 
osiguraju sredstva za pomoć osobama treće životne dobi. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
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O D L U KU 
o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2012. godinu 

I. 
 U socijalnom Programu Grada Vinkovaca za 2012. godinu («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 10/11.)  vrše se izmjene i dopune na način da: 

III.  PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

- TOČKA 1.  PRAVO NA POMOĆ ZA STANOVANJE 
mijenja se i glasi: 

«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  860.000,00 kn»   

- TOČKA 11. PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČETA 
mijenja se i glasi: 

«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  410.000,00 kn»  

II. 

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

 
Nakon ove točke dnevnog reda predsjednik Vijeća određuje stanku u trajanju od 10 

min, te se sjednica nastavlja u 14,10 sati. 
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 otkupu ponuđenog građevinskog zemljišta u k.o. 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 Dubravko Korenika sa 
primjedbom da je procjena tržišne vrijednosti vijećnicima dostavljena u zadnji čas. Iznosi da se 
zadnjeje 2-3 godine ništa ne prodaje, odnosno postavlja pitanje koliko je parcela u zadnje vrijeme 
prodano u tom okruženju. Iznosi da se u glavnoj ulici u Mirkovcima parcele od 900 m2 prodaju po 
cca 5.000,00 eura i smatra da grad kupovinom parcele koja je po svom obliku omeđena sa tri 
strane i duboka te parcelacijom predviđena za 40 placeva neće profitirati, odnosno postavlja 
pitanje što je ovdje povoljno za grad te zašto grad uopće ulazi u ovaj posao. Navodi da se radi 
obilaznica i da Hrvatske ceste plaćaju zemljište 26 kn/m2, a ovdje grad plaća 52 kn/m2. Također 
postavlja pitanje zašto grad nije raspisao natječaj kojim traži parcelu za kupnju, smatra da je ovo 
štetna transakcija za grad, jer će zemljište stajati i neće se moći prodati, a treba platiti i parcelaciju 
te izgraditi pristupnu cestu. 

 
 Vijećnik Josip Bošnjak vezano uz potencijalnu izgradnju društvenih sadržaja na navedenoj 

parceli iznosi da za iste treba planirati i napraviti mrežu izgradnje, te da u konkretnom slučaju 
treba konzultirati Mjesni odbor Mirkovci. Iznosi da ova kupnja podsjeća na slučaj „Planinska“ te 
smatra da treba napraviti makar još jednu procjenu jer ovu smatra procjenom iznad realnih cijena. 
Klub vijećnika SDP-a neće podržati ovaj prijedlog i traži da se izjašnjavanje o ovom prijedlogu 
provede pojedinačno.  

 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak u ime Kluba vijećnika HSLS-a i HSS-a iznosi da će isti 

po ovoj točci biti uzdržani. 
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 Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje zašto za ovu parcelu nije zatražena službena 
procjena Porezne uprave. Smatra da je ovo štetan pravni posao za grad, te ukoliko se donese 
ovakva odluka materijale će dostaviti državnom odvjetništvu da se vidi da li se ovdje radi o 
pogodovanju. 

 
 Pročelnica Vuić-Resli iznosi da je procjena izvršena od strane ovlaštenog sudskog vještaka, 

da li će parcela biti namijenjena u svrhu izgradnje društvenih sadržaja ili stambene izgradnje 
definirat će se GUP-om grada Vinkovaca. Vlasnik parcele grad će postati po isplati kupoprodajne 
cijene i tada će se sukladno potrebama odlučiti o namjeni parcele. Cijene zemljišta u Mirkovcima 
prema procjeni Porezne uprave iz lipnja 2012. god. kreću se u rasponu od 5-25 eura. 

 
 Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da se i kod kupovine na kredit vlasnik postaje odmah 

pa se kredit otplaćuje, a vezano za cijene zemljišta u Mirkovcima iznosi da se ne prodaje ništa što 
je skuplje od 10 eura/m2, te smatra da se ovdje kupuje njiva koja nema nikakvu svrhu. 

 
 Vijećnik Mate Vukušić iznosi da se ovo zemljište i vodi kao oranica, materijal nema 

procjenu Porezne uprave, vlasnici ćemo postati tek nakon tri godine a krećemo u otplatu odmah. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je zemljište koje se nalazi u građevinskoj zoni 

građevinsko zemljište. Cilj kupnje ovog zemljišta nije da grad zaradi, niti grad ima potrebu za 
ovom parcelom, već to radi u interesu građana želeći im osigurati povoljne parcele za stambenu 
izgradnju.  

 
 Vijećnik Dubravko Korenika uvažava razloge da se osiguraju povoljne parcele građanima, 

ali smatra da nema razloga za žurbu i da se ovdje radi o pogodovanju, a nije niti vrijeme za ovakve 
kupnje jer se proračun slabo puni. 

  
 Vijećnik Anto Vidović iznosi da će glasati za ovaj prijedlog te navodi primjer crkve na 

Lapovcima koja je izgrađena u podrumu jer nije bilo moguće osigurati lokaciju za istu zbog 
previsokih cijena zemljišta u trenutku gradnje.  

 
 Vijećnica Martina Levaković Banović iznosi da je ovaj pravni posao za grad štetan, a da je 

cijena zemljišta previsoka. Obzirom da je gradonačelnik iznio da grad nema potrebe za ovom 
parcelom postavlja pitanje zašto se ovdje odgovornost prenosi na gradske vijećnike budući da 
gradonačelnik može sklapati ugovore do iznosa od 1 mil kn odnosno zašto on nije sklopio ugovor 
sa svakim od suvlasnika pojedinačno. 

 
 Vijećnik Drago Majstorović traži da se o ovom prijedlogu glasa pojedinačno. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se ovdje radi o ponudi suvlasnika zemljišta, te 

je prijedlog pripremljen za Gradsko vijeće kako bi pomogli građanima i omogućili kupnju 
jeftinijih parcela, a na vijećnicima je da isti prihvate ili odbace. 

 
 Vijećnik Ivan Majhen iznosi da nema potražnje za građevinskim zemljištem, smatra da je 

ova kupnja po ovoj cijeni promašena. Postavlja pitanje gradonačelniku da li bi kupio ovu parcelu 
kada bi mogao odlučivati samostalno. 

 
 Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje tko šalje prijedloge na Gradsko vijeće, da li to 

može napraviti grupa građana. Također smatra da se stavljanjem ove točke na dnevni red Vijeća 
želi prebaciti odgovornost na gradske vijećnike. 
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 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da prijedlozi prođu kroz stručne službe grada, te 
gradonačelnik svojim zaključkom iste upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se na dnevni red Vijeća stavljaju materijali koji 

su u nadležnosti Gradskog vijeća. Smatra da je ova kupnja povoljna za grad jer se radi o velikoj 
parceli u blizini grada koja se može iskoristiti i za društvene sadržaje i za stambenu izgradnju. 

 
 Nakon provedene rasprave na traženje Kluba vijećnika HDZ-a predsjednik Vijeća određuje 

stanku u trajanju od 5 minuta, te se sjednica nastavlja u 15,15 sati. 
 

 Nakon stanke predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Odluke o otkupu ponuđenog 
građevinskog zemljišta u k.o. Mirkovci te vijećnici „većinom“ glasova (14 za – K. Krešić, Z. 
Mišić, J. Barišić, A Spajić, Ž. Brkić, K. Šporčić, I. Barbarić, M. Dražić, V. Ćirić, S. Ćorluka, M. 
Tanocki, I. Bosančić, A. Jakovljević, A. Vidović, 8 protiv – J. Bošnjak, M. Vukušić, M. Benić, D. 
Majstorović, D. Kraljević, M. Levaković Banović, I. Majhen, D. Korenika i 2 uzdržana – S. 
Bošnjak, M. Mišić) donose 

O D L U K U 
o otkupu ponuđenog građevinskog zemljišta u k.o. Mirkovci 

 
I. 

 Odobrava se kupnja nekretnine u suvlasništvu Đure Galovića iz Andrijaševaca, Tri ruže 15, 
suvlasnik u 3/6 dijela, Ane Kordić iz Vođinaca, Kućište 48, suvlasnik u 1/6 dijela, Andrije 
Galovića iz Rokovaca, Bosutska 18, suvlasnik u 1/6 dijela i Franje Galovića iz Andrijaševaca, 
Kolodvorska 21, suvlasnik u 1/6 dijela, upisane u zk.ul.br. 440, k.o. Mirkovci i  to:  

- k.č.br. 456/1 Oranica u Ulici hrvatskih branitelja sa 35385 m2, po cijeni od 1.857,712,50 
kuna, u svrhu privođenja namjeni iste sukladno GUP-u grada Vinkovaca. 

 
II. 

Grad Vinkovci će iznos kupoprodajne cijene prodavateljima isplatiti u tri jednaka obroka, 
svaki u iznosu od 619.237,50 kuna. Obroci će se isplaćivati u slijedeće tri godine - 2013., 2014. i 
2015 i to po jedan obrok svake godine do kraja mjeseca lipnja tekuće godine, svakom prodavatelju 
posebno i sukladno njegovom suvlasničkom dijelu.  

III. 
O međusobnim pravima i obvezama zaključit će se kupoprodajni ugovor. 
 

IV. 
Ova Odluka objavit će se u  „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.  

 
 V. 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i 
mjesnu samoupravu. 

TOČKA 5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 
o Prijedlog Odluke o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske prema Hrvatskom nogometnom 
klubu “Cibalia. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Josip Bošnjak iznoseći da je 
povećanjem suvlasničkog dijela grada u HNK „Cibalia“ i odgovornost grada veća, ali će Klub 
vijećnika SDP-a unatoč tome podržati ovaj prijedlog. 
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Vijećnik Vladimir Ćirić smatra da HNK „Cibalia“ predstavlja simbol grada, osim 
profesionalnog pogona ovdje je uključen i velik broj djece. U ime Kluba vijećnika HDZ-a iznosi 
da će isti prijedlog podržati i zahvaljuje Klubu vijećnika SDP-a na podršci. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da treba povesti računa o ljudima koji upravljaju klubom te 

ukoliko isti nisu dorasli zadatku treba promijeniti vodstvo kluba. Slaže se s mišljenjem da je klub 
dio tradicije grada 

  
Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje da li se traži kupac za klub. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je zahvaljujući odluci Vlade grad postao većinski 

vlasnik (70-75%) ali to znači da ćemo morati i osigurati veća sredstava. Nadalje iznosi da je 
vodstvo kluba izmijenjeno te osoba koja sada vodi klub pokušava uvesti reda. Također iznosi da 
ima zainteresiranih za kupovinu kluba i da su se javili kupci iz Njemačke, ali prije toga se moraju 
stvoriti povoljni uvjeti i riješiti određeni problemi. Zainteresiranost postoji i za kupnju mladih 
igrača. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 
 

O D L U K U 
o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske  

prema Hrvatskom nogometnom klubu „Cibalia“  
 

I. 
          Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o prijenosu tražbina po osnovi poreza i drugih 
javnih davanja, koje Ministarstvo financija ima prema Hrvatskom nogometnom klubu „Cibalia“, 
na Grad Vinkovce. 

II. 
          Grad Vinkovci preuzima tražbine iz točke I ove Odluke. 
          S preuzetim tražbinama Grad Vinkovci sudjelovat će u zamjeni za ulog u sportskom 
dioničkom društvu Hrvatskog nogometnog kluba Cibalia, sukladno člancima 43. i 44. Zakona o 
sportu. 

III. 
          Ovlašćuje se Gradonačelnik na potpisivanje Ugovora o prijenosu  tražbina.  
 

IV. 
      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca.  
 

TOČKA 6. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta škola čiji je osnivač Grad Vinkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose slijedeće odluke: 
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O D L U K A 

I. 
             Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Bartola Kašića sa 
sjedištem u Vinkovcima, Bartola Kašića 48. 

O D L U K A 

I. 
             Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića 
sa sjedištem u Vinkovcima, Hrvatskih žrtava 11. 

O D L U K A 

I. 
             Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca sa 
sjedištem u Vinkovcima, Hrvatskih žrtava 13. 

O D L U K A 

I. 
             Daje se prethodna  suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole „Antun Gustav Matoš“ 
sa sjedištem u Vinkovcima, Ohridska 21. 

 
O D L U K A 

 
I. 

             Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića  sa 
sjedištem u Vinkovcima, S. S. Kranjčevića 2. 

O D L U K A 

I. 
             Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora sa 
sjedištem u Vinkovcima, I. Kukuljevića Sakcinskog 46a. 

O D L U K A 

I. 
             Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole Tesle  sa 
sjedištem u Mirkovcima, Trg Nikole Tesle 1. 

 
TOČKA 7. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 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 2012. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić te iznosi da mu nije 
drago da se smanjuju sredstva za obrazovanje, a to se radi kod škole B. Kašića, dok se veliki iznos 
sredstava osigurava za nerazvrstane ceste i uređenje grada, te Klub vijećnika SDP-a neće podržati 
ovaj prijedlog. 

 
Vijećnik Jakov Barišić iznosi da se ovdje ne radi o smanjenju sredstva već o prebacivanju istih 

u iduću godinu. 
Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da ga raduje svako povećanje sredstava za školstvo, a 

trenutno su riješeni problemi u osnovnoj školi Mirkovci time što je zbornica preseljena, a od iste 
su dobili prostor za nastavu. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je dobro što se riješio dio problema škole u Mirkovcima, ali 

nije dobro da se to radi na način da se uzme drugim školama, što znači da nije dobro planirano. 
 
Pročelnik Rečić iznosi da se ne uzima ni jednoj školi. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (17 za i 7 protiv) donose  

O D L U K U 

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 2012. godinu 
 

TOČKA 8. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela 
gospodarstva  koji je iznio Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2012. 
godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici bez rasprave jednoglasno donose 
 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD  
PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA  
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU  

REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU 
 

TOČKA 9. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša koja je iznijela Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o izradi Idejnog urbanističkog rješenja (IUR) i Urbanističkog plana 
uređenja (UPU) Trbušanci u Vinkovcima. 
 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 iznosi da treba 
dalekosežno razmišljati što nam donosi projekt kanala Dunav-Sava, odnosno kakav će biti njegov 
utjecaj na gospodarstvo odnosno luke Vukovar i Osijek, da li bi iste realizacijom ovog projekta 
mogle doživjeti sudbinu  naših brodogradilišta ili doći u položaj u kojem je danas željezničko 
čvorište Vinkovci. 
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Pročelnica Sanković iznosi da imamo obvezu uskladiti naš prostorni plan sa planom najvišeg 
reda, studije su već izrađene a moguća je i prenamjena. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (14 za i 7 uzdržanih) donose  
 

ODLUKU   

o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Idejnog urbanističkog rješenja (IUR)  
i Urbanističkog plana uređenja (UPU) Trbušanci u Vinkovcima 

Članak 1. 
Članak 1. stavak 1. Odluke o izradi Idejnog urbanističkog rješenja (IUR) i urbanističkog 

plana uređenja (UPU) Trbušanci u Vinkovcima, („Službeni glasnik Grada Vinkovaca“ broj 9/11.), 
mijenja se, te glasi:  

Odluka o Izradi idejnog urbanističkog rješenja (IUR) i Urbanističkog plana uređenja (UPU) 
Trbušanci u Vinkovcima za: golf i hipodrom. 

Članak 2. 
Članak 2. Odluke dopunjuje se točkom 6. koja glasi:  

6. Članka 145. i 175. Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala 
Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11., u daljnjem tekstu PPPPO).  

Članak 3. 
Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:  
UPU Trbušanci ima obuhvat 135,38 ha. Obuhvat je namijenjen za šport i rekreaciju (golf i 

hipodrom) što je određeno člankom 13. te kartografskim prikazom br. 1. »Korištenje i namjena 
prostora« Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava.  

Preostali prostor Trbušanaca u Vinkovcima, sukladno članku 37. PPPPO-u određen je za 
luku.  

Članak 4. 
Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:  
Kartografski prikazi Plana bit će izrađeni na odgovarajućoj geodetskoj podlozi (katastarski 

plan u mjerilu 1 : 5000) u digitalnom obliku. Plan će se izraditi u mjerilu 1:5000. 

Članak 5. 
Članak 10. mijenja se i glasi:  
Postupak donošenja UPU Trbušanci provest će se kako je određeno Zakonom. 

Članak 6. 
Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će ista biti objavljena u Službenom 

glasniku Grada Vinkovaca. 

Marko Jureta, direktor Tehnološkog parka Vinkovci podnio je izvješće o dosadašnjem radu i 
aktivnostima Tehnološkog parka. 

TOČKA 10. 
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Josip Bošnjak postavlja pitanje što je sa nastavkom izgradnje Hrvatskog doma, 

odnosno što je dogovoreno sa izvođačem radova. 
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2. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje poskupljenja predškole na 600,00 kn, odnosno da li 
grad može tu nešto učiniti da se roditeljima barem omogući plaćanje na rate, naročito u 
kontekstu toga što su Vinkovci prije par dana postali grad prijatelj djece. 

 
3. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 

- što je sa terasama na gradskom zemljištu te da li sve zatvorene terase preko 15 m2 
moraju imati lokacijsku dozvolu, odnosno da li su legalne, 

- moli da se nadležni upravni odjel očituje što se smatra terasom, jer misli da su ugovori i 
stanje na terenu neusklađeni, 

- traži odgovore u pismenom obliku, 
 

- iznosi da „Nevkoš“ ne odvozi lišće koje građani skupe ispred svojih objekata ukoliko 
nije u vrećama koje se plaćaju, te predlaže da se građanima besplatno podijele posebne 
vreće kako bi „Nevkoš“ odvezao i ovaj otpad, 

 
- iznosi da nesavjesni građani u vrijeme održavanja svinjokolja odlažu životinjskih otpad 

u kontejnere te traži da komunalni redari izvrše pojačanu kontrolu, 
- traži odgovor u pismenom obliku, 

 
 - podsjeća da je tražio, što je zabilježeno i u zapisniku, popis gradskih nekretnina u     
       elektronskom obliku, isti popis još nije dobio te traži dostavu, 
 

- HNK „Cibalia“ je privatiziran, vrijeme je da se urede i vlasnički odnosi na terenu, 
odnosno postavlja pitanje kakva je vlasnička struktura objekata na stadionu. 

 
4. Vijećnik Drago Majstorović iznosi slijedeće: 

- na Vašarištu je divlja deponija (reciklinirano ulje, auto gume) te iznosi da ekološki 
forum SDP-a upozorava da ovu deponiju treba što prije sanirati. 

 
5. Vijećnik Mate Vukušić iznosi da se na kraju ulice K.Š. Đalskog gdje se planira izgradnja 

dječjeg igrališta počela formirati divlja deponija građevinskog otpada koju treba što prije 
sanirati kao i sankcionirati građane koji tamo dovoze otpad. 

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

- Vinkovci su dobili povelju „Grad Vinkovci – prijatelj djece“ u konkurenciji od 600 
gradova i općina, 40 ih je ispunilo uvjete a Vinkovci su jedan od dobitnika povelje. 
Koordinatorica ovog projekta bila je zamjenica gradonačelnika gospođa Čordašić koja 
je svojim velikim zalaganjem doprinijela dobivanju ove povelje te se istoj zahvaljuje, 

- vezano za Hrvatski dom iznosi da je obavljen sastanak sa Brodomerkurom,  produžena 
je garancija i potpisan aneks ugovora, ali Brodomerkur ima probleme s podizvođačima, 
te ukoliko se ne dogovore s istima moraju tražiti nove podizvođače. Smatra da se isto 
treba riješiti u roku od 15-ak dana, 

- nije mu poznato da je poskupjelo pohađanje predškole, ne zna da li je to u nadležnosti 
grada, ali će isto provjeriti               , 

- vezano za odvoz smeća i kupovinu vreća od tvrtke „Nevkoš“ iznosi da je sa istom 
potpisan ugovor te grad mora poštivati odredbe ugovora, 

- vezano uz divlja odlagališta smeća iznosi da će nadležne gradske službe isto provjeriti i 
poduzeti odgovarajuće mjere za saniranje, 
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- iznosi da je „Komunalac“ Vukovar bez ikakvog obrazloženja i prethodne najave 
povisio cijenu odlaganja smeća u Petrovoj doli za 30%, te je „Nevkoš“ bio prisiljen 
povećati cijenu odvoza smeća za korisnike svoje usluge, 

- dužnost direktora Tehnološkog parka privremeno obnaša Marko Jureta, zaposlenik 
Upravnog odjela gospodarstva, koji ovaj posao obavlja bez naknade. 

 
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 

17,05 sati.  
 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
 
 
 


