»SLU@BENI GLASNIK«

Utorak, 5. siječnja 2010.

Broj 1 - Stranica 741
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SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA
ISSSN 1846-0887

BROJ 11

VINKOVCI, 22. listopada 2019.

GODINA XXVI

AKTI GRADONA^ELNIKA

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka
44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.) i članka 47.
Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada
Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18..) donosi

jene karte Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira 75%, učenik u cijeni karte sudjeluje sa 100,00 kn,
a preostali iznos troška prijevoza učenika srednjih škola
zajednički sufinanciraju 50% iznosa Županija Vukovarsko-srijemska, a drugih 50% Grad Vinkovci.

Članak 2.

ODLUKU

o sufinanciranju javnoga prijevoza
u~enika srednjih {kola

Članak 1.

U školskoj godini 2019./2020 u razdoblju od 09.
rujna 2019. do 30. lipnja 2020. godine Grad Vinkovci
sufinancirati će javni prijevoz učenika srednjih škola s
prebivalištem na području Grada i prigradskog naselja
Mirkovci.
Grad Vinkovci će sufinancirati srednjoškolski prijevoz na osnovu limita utvrđenog Odlukom o kriterijima i
načinu financiranju troškova javnog prijevoza redovitih
učenika srednjih škola za školsku godinu 2019/2020.
(„NN“ br. 81/19.) Vlade Republike Hrvatske.
Sufinanciranje se vrši na način da od limitirane ci-

Učenicima – putnicima – srednjih škola koji koriste autobus kao prijevozno sredstvo Grad Vinkovci će
sufinancirati iznos mjesečne karte za:
- javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – Vukovar,
- javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – Borovo
Naselje,
- javni autobusni prijevoz na relaciji Mirkovci – Vukovar,
- javni autobusni prijevoz na relaciji Mirkovci – Borovo
Naselje,
- javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – Županja,
- javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – \akovo,
- javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci –Osijek.
Učenicima – putnicima – srednjih škola koji koriste vlak kao prijevozno sredstvo Grad Vinkovci će sufinancirati 25% iznosa mjesečne karte za:
- željeznički prijevoz na relaciji Vinkovci – Osijek,
- željeznički prijevoz na relaciji Vinkovci – Županja.
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Članak 3.

S ovlaštenim autobusnim prijevoznicima i Hrvatskom željeznicom prema izboru učenika, Grad Vinkovci
zaključit će Ugovor. Na osnovu ispostavljenih mjesečnih karata prijevoznici će dostavljati obračune svakog
mjeseca.

Članak 4.

Učenici odnosno roditelji koji žele ostvariti pravo
na sufinanciranje mjesečne karte dužni su dostaviti
Prijevozniku ovjerenu potvrdu iz škole prema naputku
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Prijevoznik će na osnovu potvrda izraditi popis
učenika-putnika koji je dužan priložiti prilikom dostave
računa za tekući mjesec.

Članak 5.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u
Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu te će biti
planirana i osigurana u Proračunu za 2020. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dana 09. rujna 2019.
godine, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada
Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 602-03/19-01/07
URBROJ: 2188/01-02-19-1
Vinkovci, 02. rujna 2019. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Bosančić, mag. oec.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka
44. 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.,137/15. i 123/17.) i
članka 47. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik”

Utorak, 22. listopada 2019.

Grada Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.) donosi

ZAKLJU^AK

o su/financiranju tro{kova prijevoza
redovitih u~enika srednjih {kola s
podru~ja Grada Vinkovaca i naknadi
dijela stvarnih tro{kova za prijevoz
u~enika za nastavnu godinu
2019/2020.
Članak 1.

S ciljem pružanja potpore u obrazovanju odobrava
se su/financiranje troškova javnog linijskog gradskog
autobusnog prijevoza učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Vinkovaca pod uvjetom da
mu se troškovi prijevoza u cijelosti ne financiraju po
drugoj osnovi.

Članak 2.

Za prikupljanje prijava za su/financiranje troškova
prijevoza učenicima po ovom Zaključku bit će objavljen
Javni poziv na službenim internetskim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr i autobusnog
prijevoznika https://polet.hr/

Članak 3.

Su/financiranje troškova prijevoza učenika srednjih
škola s područja Grada Vinkovaca utvrđuje se za razdoblje od 01. listopada 2019. do 30. lipnja 2020. godine u iznosu:
- 150,00 kn mjesečno
- 55,00 kn mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje međumjesnog prijevoza temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
Ministarstva znanosti i obrazovanja (učenici iz mjesta Mirkovci kojima je udaljenost od adrese prebivališta
do adrese škole veća od 5 km)
Su/financiranje će se provoditi isplatama prijevozniku mjesečno temeljem produženih karata. Grad Vinkovci i gradski autobusni prijevoznik Polet uredit će
međusobna prava i obveze Ugovorom.
Korisnicima s prebivalištem na području naselja
Jošine i Trbušanci zbog nepostojanja autobusne linije
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gradskog prijevoznika te odgovarajuće sigurne povezanosti s gradom naknadit će se dio stvarnih troškova
za prijevoz učenika u iznosu 150,00 kn mjesečno, a
koji iznos će se mjesečno uplaćivati na tekuće račune
korisnika temeljem zahtjeva dostavljenog Upravnom
odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurat će
se u proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu i
2020. godinu.
Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti
Grada Vinkovaca za provedbu ovog Zaključka.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji
imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 602-03/19-01/171
URBROJ: 2188/01-02-19-01
Vinkovci, 23. rujna 2019. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Bosančić, mag. oec.

Broj 11 – Stranica 743

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, kriteriji i postupak dodjele gradske stipendije učenicima srednjih
škola.
Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju
rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, odnose se jednako na ženski i
muški rod.
Članak 2.

Sukladno odredbama ovog Pravilnika, za dodjelu
gradskih stipendija (u daljnjem tekstu: stipendije) mogu se natjecati svi redoviti učenici srednjoškolskih obrazovnih programa od II. do IV. razreda (u daljnjem
tekstu: učenici), koji ne ostvaruju pravo na stipendiju
drugog subjekta.
Pravo na dodjelu gradskih stipendija imaju učenici
koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište
na području grada Vinkovaca i prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole najmanje 4,50.

Članak 3.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu
Grada Vinkovaca.
Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku školsku
godinu određuje Gradonačelnik, ovisno o iznosu koji je
osiguran za tu namjenu u Proračunu Grada.
Članak 4.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka
44. 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. i 137/15.) i članka 47.
Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada
Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.) donosi

PRAVILNIK

o uvjetima, kriterijima i postupku
dodjele stipendija redovitim
u~enicima srednjih {kola s podru~ja
grada Vinkovaca

Stipendije se dodjeljuju putem natječaja koji provodi Upravni odjel društvenih djelatnosti (dalje u tekstu:
Upravni odjel) u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
Natječaj raspisuje Gradonačelnik najkasnije do 31.
listopada tekuće godine.
Natječaj se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici
Grada te u lokalnom tisku.
Natječaj obvezno sadrži:
1. uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
2. vrijeme trajanja Natječaja,
3. naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
4. rok u kojem će biti objavljeni rezultati Natječaja,
5. broj stipendija koje se dodjeljuju te mjesečni iznos
stipendija.
II. POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
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Članak 5.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom
obrascu koji izdaje Upravni odjel, a koji se objavljuje i
može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Grada
Vinkovaca i u Upravnom odjelu.

Utorak, 22. listopada 2019.

III. NAČIN BODOVANJA ZAHTJEVA

Članak 10.

Način bodovanja zahtjeva za dodjelu učeničkih
stipendija vrši se prema sljedećim kriterijima:

Članak 6.

a) Uspjeh u učenju – do 80 bodova, na sljedeći način:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se:
preslika domovnice ili osobne iskaznice,
potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole,
izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju
ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom
obrascu Upravnog odjela),
izjavu o članovima kućanstva (na obrascu Upravnog odjela),
službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu
objave natječaja u javnom glasilu,
ostala dokumentacija kojom se dokazuju posebne
okolnosti prema kriterijima iz ovog Pravilnika, članak 10. točka 2.,
dokumentacija kojom se dokazuju rezultati iz članka 10. točke 1. b).

Članak 7.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od
dana objave natječaja u javnom glasilu, a u postupak
obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
Članak 8.

Zahtjeve za dodjelu stipendija razmatra Povjerenstvo za stipendije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje
imenuje gradonačelnik, a sastoji se od predsjednika i
dva člana.
Administrativne i druge poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel.
Članak 9.

Zahtjevi koji su nepotpuni ili koji su dostavljeni van
propisanog roka se ne upućuju u daljnji postupak i o
tome se obavještava njihove podnositelje u roku od 14
dana.

4,50 – 4,60
4,61 – 4,70
4,71 – 4,85
4,86 – 4,99
5,00

45 bodova
55 bodova
65 bodova
75 bodova
80 bodova

b) Uspjeh na natjecanjima znanja – do 20 bodova,
na sljedeći način:
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
osvojeno 1. mjesto
osvojeno 2. mjesto
osvojeno 3. mjesto
DRŽAVNO NATJECANJE
bez obzira na osvojeno mjesto
ME\UNARODNO NATJECANJE
bez obzira na osvojeno mjesto

15 bodova
12 bodova
10 bodova
17 bodova
20 bodova

Za ostvarivanje bodova temeljem ovog kriterija
mora se raditi o natjecanjima, susretima i smotrama
znanja koja su kao takva utvrđena aktima Agencije za
odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na državnoj razini a na međunarodnoj razini mora se raditi o natjecanjima, susretima i smotri znanja s najmanje pet država sudionika.

c) Ostale posebnosti u kućanstvu podnositelja – do
15 bodova, na sljedeći način:
djeca smrtno stradalih hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i djeca
zatočenih ili nestalih hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata, djeca
hrvatskih ratnih vojnih invalida iz
Domovinskog rata
djeca samohranih roditelja
djeca civilnih invalida sa 80% do 100%
oštećenja organizma
ostali članovi obitelji koji se školuju
(osnovna škola, srednja škola, fakultet)

15 bodova

10 bodova
15 bodova
5 bodova
po djetetu
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Članak 11.

Na osnovi podataka o članovima kućanstva (pisana izjava uz zahtjev) i dokumentacije o svim prihodima
tog kućanstva, izračunava se prihod po članu kućanstva i isti se boduje.
Kao mjesečni prihod članova kućanstva smatraju
se prihodi koje članovi kućanstva ostvaruju iz plaća,
mirovina ili drugih vrsta prihoda.
Prihodi kućanstva koji se ostvaruju po nekom od
kriterija u skladu s važećim Zakonom o socijalnoj skrbi
(npr. dječji doplatak), ne ulaze u prihode kućanstva.
Prihodi kućanstva u smislu kriterija iz ovog Pravilnika, definiraju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.
Iznos prihoda po članu kućanstva u odnosu na
prosječnu mjesečnu neto plaću po zaposlenom u poduzetništvu u Vukovarsko – srijemskoj županiji u prethodnoj godini, boduje se kako slijedi:
do 19,99 %
od 20 – 29,99 %
od 30 – 39,99 %
od 40 – 49,99 %
od 50 – 59,99%
60 % -100%
više od 100%

35 bodova
30 bodova
25 bodova
20 bodova
15 bodova
10 bodova
0 bodova
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Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.
Na osnovi redoslijednih lista, Grad s korisnicima
stipendija sklapa ugovore o stipendiranju.
Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na
stipendiju odustane od stipendije, pravo na stipendiju
ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na
redoslijednoj listi.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Članak 14.

Ugovor o stipendiranju obavezno sadrži:
1. naziv ugovornih strana,
2. iznos visine odobrene stipendije,
3. obrazovni profil za koji je odobrena stipendija (naziv
škole),
4. razdoblje za koje je stipendija odobrena,
5. dinamiku isplate stipendije,
6. obvezu vraćanja primljenih iznosa stipendije,
7. ostale kriterije, obveze i prava ugovornih strana.
Prijedlog ugovora o stipendiranju izrađuje Upravni
odjel, a potpisuju ga u ime korisnika stipendije učenik
kojemu je dodijeljena stipendija i njegov roditelj ili staratelj.

Članak 12.

Članak 15.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak
broj bodova, prednost imaju oni kandidati koji imaju
viši prosjek po osnovi uspjeha u učenju.
Ukoliko u postupku natječaja iz jednog kućanstva
sudjeluju dva ili više učenika pravo na stipendiju, u pravilu, ostvaruje samo jedan učenik iz istog kućanstva
koji je ostvario ukupno veći broj bodova.

Gradske stipendije isplaćuju se u razdoblju od početka pa do kraja nastavne godine u pravilu u 10 mjesečnih anuiteta.

Članak 13.

Povjerenstvo, na temelju kriterija iz ovog Pravilnika, vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja zahtjeva na način da se podnositelju zahtjeva s
najvećim brojem bodova dodjeljuje redni broj 1 na redoslijednoj listi.
Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva
od rednog broja 1 na redoslijednoj listi do rednog broja
koji odgovara broju stipendija koji se dodjeljuje.
Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči i
službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca.
U roku 8 dana od dana objave redoslijednih lista
podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Gradonačelniku.

Članak 16.

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i
u pravilu su bespovratne, osim u slučaju kada učenik
tijekom školovanja svojevoljno prekine školovanje.
Obveza vraćanja iznosi cjelokupan iznos primljenih
stipendija.
Nastanak obveze vraćanja, iznos i rok podmirenja
obveze utvrđuje se korisniku posebnim aktom Upravnog odjela.

Članak 17.

Odredbe o vraćanju stipendija iz ovog Pravilnika
ne primjenjuju se u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, koje ne ovise o volji primatelja stipendije.
Odmah po nastanku okolnosti iz prednjeg stavka
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učenik ili njegov roditelj – staratelj dužni su pisano izvijestiti Upravni odjel, uz obvezatan prilog dokumentacije
kojom se potkrepljuju navodi o čemu Upravni odjel
donosi rješenje.

Članak 18.

Eventualni sporovi, a naročito u svezi primjene i ispunjavanja obveze korisnika stipendije ovog Pravilnika,
rješavat će se putem sporazuma ili nadležnog suda.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana
objave u “Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 602-03/19-01/356
URBROJ: 2188/01-02-19-1
Vinkovci, 14.listopada 2019. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Bosančić, mag. oec.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka
44. 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. i 137/15.), članka 51.
Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada
Vinkovaca br. 08/09., 01/13. i 02/18.) i članka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola s područja grada
Vinkovaca (KLASA: 602-03/19-01/356, URBROJ:
2188/01-02-19-1, datum14. listopada 2019.) donosi

Utorak, 22. listopada 2019.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih stipendija redovitimučenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Grada Vinkovaca za školsku godinu
2019./2020., a koji je sastavni dio ovog Zaključka.
Utvrđuje se ukupni broj od 60 učeničkih stipendija
koje će se dodijeliti na natječaju, na način da će se 20
stipendija dodijeliti učenicima 2. razreda srednjih škola,
20 stipendija dodijeliti će se učenicima 3. razreda srednjih škola i 20 stipendija dodijeliti će se učenicima 4.
razreda srednjih škola.
Učenička stipendija utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, koja će se u pravilu isplaćivati
kroz 10 jednakih mjesečnih anuiteta.
Bodovi koji se ostvaruju temeljem prihodovnog
kriterija članova kućanstva izračunati će se u odnosu
na prosječnu mjesečnu neto plaću po zaposlenom u
poduzetništvu u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja je
u 2018. godini prema službenim podacima Fine objavljenim na stranici infobiz.fina.hr iznosila 4.389,00kn.
Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti
Grada Vinkovaca za provedbu ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
te će se objavitu „Službenom glasniku“Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 604-02/19-01/03
URBROJ: 2188/01-02-19-1
Vinkovci, 21.listopada 2019. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Bosančić, mag. oec.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka
10. i 11. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
("Narodne novine" br. 78/15) i članka 47. i 51. Statuta
Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca
br. 8/09, 1/13 i 2/18) donosi

ZAKLJU^AK

o raspisivanju natje~aja za dodjelu
u~eni~kih stipendija redovitim
u~enicima srednjih {kola s
prebivali{tem na podru~ju Grada
Vinkovaca za {kolsku godinu
2019./2020.

RJE[ENJE

o izmjeni Rje{enja o osnivanju i
imenovanju ~lanova Procjeniteljskog
povjerenstva za tr`i{te nekretnina
na podru~ju grada Vinkovaca

Utorak, 22. listopada 2019.
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I.

U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova
Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na
području grada Vinkovaca, KLASA: 940-01/15-01/81,
URBROJ: 2188/01-02-15-8, od 14. listopada 2015.
god., mijenja se točka II. stavak 1. Rješenja na način
da umjesto: ,,1. Mario Naglić, dipl. iur., predstavnik
Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša - predsjednik," sada glasi ,,1.
Davor Mecanović, dipl. iur., predstavnik Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša - predsjednik,"

Osniva se Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište
nekretnina na području grada Vinkovaca.

II.

Novoimenovanom predsjedniku iz točke I. ovog
Rješenja mandat traje do 14. listopada 2019. godine.

III.

Ovo Rješenje o izmjeni Rješenja stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 940-01/15-01/81
URBROJ: 2188/01-02-19-18
Vinkovci, 23. rujna 2019. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Bosančić, mag. oec.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka
10. i 11. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
(,,Narodne novine" br. 78/15) i članka 47. i 51. Statuta
Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik» Grada Vinkovaca
br. 8/09, 1/13 i 2/18) donosi

RJE[ENJE

o imenovanju ~lanova
Procjeniteljskog povjerenstva za
tr`i{te nekretnina na podru~ju
grada Vinkovaca

II.

U Procjeniteljsko povjerenstvo imenuju se slijedeći
članovi:
1. Davor Mecanović, dipl. iur., predstavnik Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - predsjednik,
2. Vladimir Bukna, predstavnik Ministarstva financija,
Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Ispostava
Vinkovci, Odjel za građane, poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa građana - zamjenik predsjednika,
3. Anđelko Bilić, dipl. ing. građ., predstavnik procjenitelja - član,
4. Hrvoje Majstorović, građ. teh., predstavnik Zavoda
za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije - član,
5. Ivo Bikić, dipl. iur., predstavnik posrednika u prometu nekretnina - član.
Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od
četiri (4) godine.

III.

Zadaće Povjerenstva su:
- davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi
konačnih zaključaka u vezi s prijedlogom plana približnih vrijednosti, nužnim podacima i drugim podacima koji su potrebni za procjenu vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih
cijena,
- davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi
konačnih zaključaka u vezi s predloženim pregledom
o promjenama i razvoju na tržištu nekretnina za svoje
područje nadležnosti,
- davanje mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona na zahtjev Grada Vinkovaca, za svoje potrebe,
- vršenje razmjene približnih vrijednosti, izvješća o tržištu nekretnina, nužnih i drugih podataka za procjenu
vrijednosti nekretnina a s drugim povjerenstvima,
- dostavljanje visokom povjerenstvu ažuriranog plana
približnih vrijednosti do 15. veljače svake godine,
- obavljanje drugih stručnih poslova.
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IV.

VI.

Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu koja
je određena Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 94001/15-01/81, URBROJ: 2188/01-02-16-13, od 25. siječnja 2016. godine.

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

V.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za gospodarenje
gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Odsjek za
imovinske poslove.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADONAČELNIK
KLASA: 940-01/19-01/110
URBROJ: 2188/01-02-19-4
Vinkovci, 15. listopada 2019. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Bosančić, mag. oec.
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