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BROJ 8

VINKOVCI, 19. srpnja 2019.

GODINA XXVI

AKTI GRADSKOG VIJE]A

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 17.
sjednici održanoj dana 18. srpnja 2019. godine, temeljem članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni
tekst, 137/15. i 123/17), članka 26. i 49. Statuta Grada
Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br.
8/09., 1/13. i 2/18.) i članka 28. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) donosi

ODLUKU

o iznala`enju strate{kog partnera u
radu i financiranju HNK CIBALIA
VINKOVCI {.d.d.
I.

Grad Vinkovci kao većinski vlasnik HNK CIBALIA
VINKOVCI š.d.d., H.D. Genschera 10b, Vinkovci. OIB
83797170458 pokreće postupak iznalaženja strateškog partnera u radu i financiranju HNK Cibalia.

II.

Grad Vinkovci kao vlasnik nekretnine označene
kao:
- k.č.br.5659/1- stadion, zemljište pod poslovnom
zgradom br.16. i izgrađeno zemljište I i izgrađeno
zemljište II, izgrađeno zemljište III, izgrađeno zemljište IV, izgrađeno zemljište V, Ulica H.D.Genschera
sa 34579 m2, upisane u zk.ul. br. 9690, k.o. Vinkovci
pokreće postupak rekonstrukcije/ izgradnje/ dogradnje/ uređenja stadiona i pratećih sadržaja osnivanjem prava građenja.
Predmetom osnivanja prava građenja za potrebe
rekonstrukcije/ izgradnje/ dogradnje/ uređenja stadiona
i pratećih sadržaja po potrebi može biti i susjedna parcela u vlasništvu Grada Vinkovaca, ukoliko su ispunjeni
svi zakonski preduvjeti i to nekretnina označena kao:
- k.č.br. 5734 – sportski tereni Ružina ulica sa
39685 m2, upisana u zk.ul. 7428, k.o. Vinkovci
Predmetom osnivanja prava građenja na navedenim nekretninama ne mogu biti objekti u vlasništvu
trećih osoba.
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III.

Za potrebe provođenja postupaka iz točke I. i
točke II. ove Odluke osniva se Povjerenstvo za iznalaženja strateškog partnera u HNK CIBALIA VINKOVCI
š.d.d.
U Povjerenstvo za iznalaženja strateškog partnera
u HNK Cibalia š.d.d. imenuju se slijedeće osobe:
1. Davor Benić, gradski vijećnik
2. Darko Posarić, gradski vijećnik
3. Ilija Cota, gradski vijećnik
4. Mijat Kurtušić, predsjednik HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.
5. Ivan Rimac, predsjednik Nadzornog odbora HNK
CIBALIA VINKOVCI š.d.d..
6. Gabrijel Šokičić, zamjenik gradonačelnika
7. Andrea Vinković, pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti
8. Sanja Lozić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
9. Sanja Čuljak, pročelnica Službe za pravne poslove
Predsjednikom povjerenstva imenuje se Gabrijel
Šokičić, zamjenik gradonačelnika.
Zadaća Povjerenstva za iznalaženja strateškog
partnera u HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d. je:
- provesti postupak za utvrđenje stanja i vrijednost
HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.,
- provesti postupak utvrđenja količine i vrijednosti
vlasničkog udjela Grada Vinkovaca,
- provesti postupak utvrđenja stanja i vrijednosti
nekretnine Gradskog stadiona,
- provesti postupak utvrđenja vrijednosti prava građenja,
- poduzeti sve adekvatne pripremne radnje, pripremiti potrebne materijale za strateške partnere uklju-

-

Petak, 19. srpnja 2019.

čujući i definirati model suradnje sa potencijalnim
strateškim partnerom,
utvrditi uvijete i tekst javnog natječaja/ poziva
kao i utvrditi sve relevantne činjenice potrebne za
objavu javnog natječaja/ poziva.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vinkovaca za
objavu javnog natječaja/poziva za prikupljanje ponuda
za strateška ulaganja u HNK CIBALIA VINKOVCI š.d.d.
i javnog natječaja za zasnivanje prava građenja na
nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca.
Na temelju rezultata provedenih javnih natječaja/
poziva Gradsko vijeće Grada Vinkovaca donijet će
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će
Grad zaključiti ugovor kao strateškim partnerom.

V.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“
Grada Vinkovaca, a stupa na snagu dan nakon dana
objave.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:620-01/19-01/08
URBROJ: 2188/01-01-19-2
Vinkovci, 18. srpnja 2019. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mladen Karlić, dr. med., v. r.

Petak, 19. srpnja 2019.
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Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju, (Narodne novine br. 153/13. i 65/17.) 47. Statuta Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca
br. 08/09., 1/13. i 2/18.), gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

ZAKLJU^AK

o utvr|ivanju Prijedloga 2. Izmjena i
dopuna Prostornog plana ure|enja
grada Vinkovca
Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovca, (u daljnjem
tekstu: Plan). Plan sadrži tekstualni i grafički dio, obrazloženje te Sažetak za javnost.

Članak 2.

Plan se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava
s javnim uvidom trajat će devet (9) dana u vremenu od
01. do 09. kolovoza 2019. godine.

Članak 3.

Plan će bit izložen u Gradu Vinkovcima, Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci svakim radnim danom od 01. do 09. kolovoza 2019. godine, od 07.30
do 11.30 sati.

Članak 4.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano
javno izlaganje Plana u Gradu Vinkovcima, Velikoj

gradskoj Vijećnici, Bana Jelačića 1, 32 100 Vinkovci,
dana 01. kolovoza 2019. godine, u 13.00 sati.

Članak 5.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Plan
mogu se dostaviti u Grad Vinkovce, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja
Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci, najkasnije do isteka roka
javne rasprave 09. kolovoza 2019. godine.

Članak 6.

Po donošenju ovog Zaključka, Nositelj izrade se
obvezuje najmanje 8 dana prije početka javne rasprave:
- u skladu s čl. 96. Zakona objaviti javnu raspravu:
- u Službenom glasniku Grada Vinkovaca, na
mrežnim stranicama: Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja te jedinice područne (regionalne) samouprave te u dnevnom tisku;
- u skladu s čl. 97. Zakona, osim objave uputit će
posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi:
- tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu
prostornog plana,
- tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, na čiji djelokrug mogu utjecati
predložena rješenja prostornog plana te mjesnim odborima.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 350-02/18-01/40
URBROJ: 2188/01-02-19-9
Vinkovci, 17. srpnja 2019. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Bosančić, mag. oec.
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