ZAPISNIK
sa 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Osijeka održane 18. prosinca 2018. u Velikoj vijećnici,
Županijska 4, s početkom u 9,00 sati.
Predsjednik dr.sc. Željko Požega otvorio je 14. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Osijeka.
Pozdravio je nazočne vijećnike, zamjenike gradonačelnika, predstavnike upravnih odjela i
službi Grada Osijeka, predstavnike političkih stranaka, predstavnike trgovačkih društava i
ustanova, predstavnike nacionalnih manjina, predstavnike medija i ostale nazočne.
Istaknuo je da Gradonačelnik zbog bolesti ne može nazočiti sjednici te je odredio da će ga na
sjednici zamjenjivati g. Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika.
Obavijestio je vijećnike da je politička stranka Aktivni nezavisni umirovljenici (ANU)
izvijestila Ured Grada da član kluba vijećnika HNS-ANU Drago Šerić s danom 17. prosinca
2018. prestaje biti član toga kluba.
Predsjednik je konstatirao da je temeljem predanih evidencijskih listića sjednici nazočno 34
vijećnika od ukupno 37 vijećnika, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.
Nazočni vijećnici:
1.
Amanović Bojan
2.
Babić Marin
3.
Biočić Željko
4.
Blagojević Milan
5.
Dmitrović Nebojša
6.
Đapić Anto
7.
Galić Mario
8.
Ham Vladimir
9.
Ilić Mirela
10.
Kamenko Milan
11.
dr.sc. Knežević Neđeljko
12.
Kolombo Krunoslav
13.
Kopljar Marijana
14.
Kovačević Željko
15.
Kuduz Vinko
16.
mr.sc. Lovoković Danijela
17.
Miloš Marinko
18.
Mišević Sanja
19.
Nalio Zdravko
20.
Nikolov Jadranka
21.
Novokmet Vedran
22.
Opačak Milan
23.
dr.sc. Palić Mato
24.
Pašuld Sanda
25.
dr.sc. Požega Željko
26.
Šatvar Karlo
27.
mr.sc. Šerić Drago
28.
Šimičić Kristijan,
29.
Škaro Viktor
30.
Šojat Ivana

31.
32.
33.
34.

Tičinović Mirela
Tkalec Andrašec Mariana
Vlahović Mirta
Vuka Zvonko

Nisu nazočni vijećnici: dr.sc. Kovačić Mislav, prof.dr.sc. Tomas Srećko i mr.sc. Vulin Dragan
Ostali nazočni: Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika, Žana Gamoš, zamjenica
gradonačelnika, Željko Lončar, pročelnik Ureda Gradonačelnika, Marija Garić, pročelnica
Ureda Grada, David Krmpotić, pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu, Dražen Alerić,
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Romano Kristić, pročelnik Upravnog
odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Kornelija Mlinarević pročelnica
Upravnog odjela za programe Europske unije, Ljiljana Belajdžić, pročelnica Upravnog
odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, Siniša Gregoran
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu,
Hrvoje Kučan, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne
odnose, Dražen Slunjski, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, Milena Kordi, voditeljica
Unutarnje revizije Grada Osijeka, Tomislav Krolo, pročelnika Upravnog odjela za
gospodarstvo, Sandra Važić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje
imovinom i vlasničko-pravne odnose, Davor Vić, direktor Unikoma d.o.o., Hrvoje Ostrički,
direktor Ukopa d.o.o., Mario Šapina, direktor GPP-a d.o.o., Bojan Bodražić, direktor Zavoda
za stanovanje d.o.o., Saša Lamza direktor BIOS-a d.o.o., Nataša Brčić, direktorica Športskih
objekata d.o.o., Saša Lamza, direktor Bios-a d.o.o., Igor Medić, direktor Tržnice d.o.o., Bojan
Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje d.o.o., Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku, Marija Štambuk Čabaj, ravnateljica Dječjih vrtića Osijek, Miroslav
Amrein, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Osijek, Đemal Bratić, predsjednik Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine Grada Osijeka, Ružica Šimić, zamjenica pročelnice Ureda
Grada, Nataša Ižaković, savjetnica u Odsjeku za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Sanja
Farkaš, Vesna Škorak, Verica Relja, Matko Mance i Marko Budimir, djelatnici Ureda Grada.
UTVRĐIVANJE DNEVNOGA REDA
Uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljen prijedlog dnevnog reda zajedno s materijalom
uz napomenu da će materijale pod točkama 9. „Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za
obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području Grada Osijeka“ i
13. „Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka –
Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst)“ prijedloga dnevnog reda dobiti naknadno. Isti su
naknadno dostavljeni.
Naknadno je dostavljeno:
Dopuna točke 2. prijedloga dnevnog reda „Pitanja i prijedlozi vijećnika“
Amandman Gradonačelnika na točku 10. prijedloga dnevnog reda Prijedlog Odluke o
prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava s Republike Hrvatske i Osječko-baranjske
županije nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe
Izvješće sa sjednica radnih tijela Gradskog vijeća
Prilog materijalu uz točku 10. prijedloga dnevnog reda: Odluka Skupštine Osječkobaranjske županije o prijenosu osnivačkih prava nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe
na Grad Osijek.
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Na klupe je podijeljen Amandman Gradonačelnika uz točku 9. prijedloga dnevnog reda
„Prijedlog Odluke o dodijeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije
toplinske energije na području Grada Osijeka“.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu, ukoliko imaju prijedloge za izmjene i dopune
predloženog dnevnog reda.
Vijećnik Željko Kovačević je iznio prijedlog da se točka 2. „Pitanja i prijedlozi vijećnika“
izostavi iz prijedloga dnevnoga reda.
Predsjednik je stavio na glasovanje prijedlog vijećnika Željka Kovačevića da se iz prijedloga
dnevnoga reda izostavi točka 2. „Pitanja i prijedlozi vijećnika.“
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je prijedlog prihvaćen većinom glasova i to s
28 „za“ i 6 „protiv“.
S obzirom da više nije bilo prijedloga za izmjene i dopune dnevnoga reda, predsjednik je stavio
na glasovanje predloženi dnevni red u cjelini bez točke 2., a ostale točke mijenjaju redoslijed.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova i to s 30 „za“ i 4 „protiv“
prihvaćen predloženi dnevni red u cjelini
DNEVNI RED
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskoga vijeća;
Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih površina na
području grada Osijeka i raskidu Ugovora s trgovačkim društvom „Pauk Osijek“ d.o.o.
Osijek;
Prijedlog Općeg programa o izmjenama Općeg programa poticanja razvoja
poduzetništva na području grada Osijeka;
Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „IT park“;
Prijedlog Programa poticaja i olakšica za Poduzetničku zona „IT park“;
Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO
HLADNJAČA d.o.o. Osijek;
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č.br. 9121/1 u k.o. Osijek;
Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije
toplinske energije na području Grada Osijeka;
Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava s Republike Hrvatske i
Osječko-baranjske županije nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe;
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br.
6555, z.k. ul. 19495 k.o. Osijek u površini od 15 m2;
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br.
2105/1, k.o. Osijek u površini od 11 m2;
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka
– Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst);
a) Prijedlog Rješenje o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku;
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku.

Uslijedio je rad prema utvrđenom dnevnom redu.
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TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA OSIJEKA;

Zapisnik s 13. sjednice Gradskoga vijeća dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu.
Predsjednik je pitao ima li primjedbi na Zapisnik? Budući da nije bilo primjedbi stavio je na
glasovanje Zapisnik sa 13. sjednice Gradskoga vijeća.
Nakon provedenog glasovanja, konstatirao je da je jednoglasno i to s 34 glasa „za“ Zapisnik
prihvaćen.
TOČKA 2.

PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU ODLUKE O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA DODJELU KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI IZMJEŠTANJA
VOZILA S JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA I
RASKIDU UGOVORA S TRGOVAČKIM DRUŠTVOM „PAUK
OSIJEK“ D.O.O. OSIJEK;

Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g. Siniša Gregoran, pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu.
Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet, Odbor za statutarno-pravna pitanja i
Odbor za financije i gospodarstvo razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih
površina na području grada Osijeka i raskidu Ugovora s trgovačkim društvom „Pauk Osijek“
d.o.o. Osijek.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o ukidanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
izmještanja vozila s javnih površina na području grada Osijeka i raskidu Ugovora s trgovačkim
društvom „Pauk Osijek“ d.o.o. Osijek usvojena jednoglasno i to s 34 glasa “za” te je Gradsko
vijeće donijelo
ODLUK U
o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih površina na području
grada Osijeka i raskidu Ugovora s trgovačkim društvom „Pauk Osijek“ d.o.o. Osijek
(Odluka o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti izmještanja vozila s javnih površina na području grada
Osijeka i raskidu Ugovora s trgovačkim društvom „Pauk Osijek“ d.o.o. Osijek prilaže se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 431-01/18-01/1
URBROJ: 2158/01-01-18-9
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TOČKA 3.

PRIJEDLOG OPĆEG PROGRAMA O IZMJENAMA OPĆEG
PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA
PODRUČJU GRADA OSIJEKA;

Gradonačelnik je utvrdio navedeni Prijedlog Općeg programa te isti dostavio Gradskome vijeću
Grada Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g Tomislav Krolo, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo.
Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za financije i gospodarstvo razmatrali su navedeni
prijedlog i nisu imali primjedbi.
Uvodno obrazloženje dao je Tomislav Krolo, pročelnik.
Predsjednik je otvorio raspravu, kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Općeg programa o izmjenama Općeg programa poticanja
razvoja poduzetništva na području grada Osijeka.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Opći program o izmjenama Općeg programa
poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka usvojen jednoglasno i to s 34 glasa
“za” te je Gradsko vijeće donijelo
OPĆI PROGRAM
o izmjenama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva
na području grada Osijeka
(Opći program o izmjenama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Osijeka prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 910-04/18-01/51
URBROJ: 2158/01-01/18-8
TOČKA 4.

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE IT
PARK“;

Gradonačelnik je utvrdio navedeni Prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g Tomislav Krolo, pročelnik.
Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za financije i gospodarstvo razmatrali su navedeni
prijedlog i nisu imali primjedbi.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone „IT park“.
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Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o osnivanju poduzetničke zone „IT
park“ usvojena jednoglasno i to s 34 glasa „za“ te je Gradsko vijeće donijelo
ODLUKU
o osnivanju poduzetničke zone „IT park“
(Odluka o osnivanju poduzetničke zone „IT park“ prilaže se ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio)
KLASA: 910-04/18-01/49
URBROJ: 2158/01-01-18-7
TOČKA 5.

PRIJEDLOG
PROGRAMA
POTICAJA
PODUZETNIČKU ZONU „IT PARK“;

I

OLAKŠICA

ZA

Gradonačelnik je utvrdio navedeni Prijedlog Programa te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g Tomislav Krolo, pročelnik.
Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za financije i gospodarstvo razmatrali su navedeni
prijedlog i nisu imali primjedbi.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Programa poticaja i olakšica za poduzetničku zonu „IT park“.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Program poticaja i olakšica za poduzetničku
zonu „IT park“ usvojen jednoglasno i to s 34 glasa “za” te je Gradsko vijeće donijelo
PROGRAM
poticaja i olakšica za poduzetničku zonu „IT park“
(Program poticaja i olakšica za poduzetničku zonu „IT park“ prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio)
KLASA: 910-04/18-01/48
URBROJ: 2158/01-01-18-11
TOČKA 6.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U
TRGOVAČKOM DRUŠTVU ULO HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK;

Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g Tomislav Krolo, pročelnik.
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Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za financije i gospodarstvo razmatrali su navedeni
prijedlog i nisu imali primjedbi.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu
ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o prijenosu poslovnog udjela u
trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek usvojena jednoglasno i to s 34 glasa
“za” te je Gradsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek
(Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek
prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 910-04/18-01/52
URBROJ: 2158/01-01-18-11
TOČKA 7.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA K.Č.BR. 9121/1 U K.O.
OSIJEK;

Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g Hrvoje Kučan, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje
imovinom i vlasničko-pravne odnose i gđa Ljiljana Belajdžić, pročelnica Upravnog odjela za
graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.
Odbor za statutarno-pravna pitanja, Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za urbanizam,
graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi.
Uvodno obrazloženje dao je Hrvoje Kučan, pročelnik.
Predsjednik je otvorio raspravu, kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č.br. 9121/1 u k.o. Osijek.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o prodaji zemljišta k.č.br. 9121/1 u
k.o. Osijek usvojena jednoglasno i to s 34 glasa „za” te je Gradsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prodaji zemljišta k.č.br. 9121/1 u k.o. Osijek
(Pampas)
(Odluka o prodaji zemljišta k.č.br. 9121/1 u k.o. Osijek (Pampas) prilaže se ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio)
KLASA: 944-01/18-01/41
URBROJ: 2158/01-01-18-12
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TOČKA 8.

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
DISTRIBUCIJE
TOPLINSKE
ENERGIJE NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA;

Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će gđa Ljiljana Belajdžić, pročelnica.
Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet, Odbor za statutarno-pravna pitanja i
Odbor za financije i gospodarstvo razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi.
Na klupe je podijeljen Amandman Gradonačelnika. Amandman je sastavni dio Prijedloga
Odluke.
Uvodno obrazloženje dala je Ljiljana Belajdžić, pročelnica.
Predsjednik je otvorio raspravu, kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje energetske
djelatnosti distribucije toplinske energije na području Grada Osijeka.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje
energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području Grada Osijeka usvojena
jednoglasno i to s 33 glasa “za” te je Gradsko vijeće donijelo
ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije
toplinske energije na području Grada Osijeka
(Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije
na području Grada Osijeka prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 363-01/17-01/51
URBROJ: 2158/01-01-18-51
TOČKA 9.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJENOSA OSNIVAČKIH
PRAVA S REPUBLIKE HRVATSKE I OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE NAD AGENCIJOM ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE;

Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Na utvrđeni prijedlog Odluke Gradonačelnik je uložio amandman, koji je dostavljen.
Amandman je sastavni dio prijedloga Odluke.
Potrebna obrazloženja dat će gđa Marija Garić, pročelnica Ureda Grada.
Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe, Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za
financije i gospodarstvo razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi.
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Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava s Republike
Hrvatske i Osječko-baranjske županije nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih
prava s Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije nad Agencijom za obnovu osječke
Tvrđe usvojena jednoglasno i to s 33 glasa “za” te je Gradsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava s Republike Hrvatske i
Osječko-baranjske županije nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe
(Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava s Republike Hrvatske i Osječko-baranjske
županije nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe prilaže se ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio)
KLASA: 053-01/18-01/34
URBROJ: 2158/01-01-18-18
TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U
OPĆOJ UPORABI NA DIJELU K.Č.BR. 6555, Z.K. UL. 19495 K.O.
OSIJEK U POVRŠINI OD 15 M2;
Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g Hrvoje Kučan, pročelnik.
Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
dijelu k.č.br. 6555, z.k. ul. 19495 k.o. Osijek u površini od 15 m2.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi na dijelu k.č.br. 6555, z.k. ul. 19495 k.o. Osijek u površini od 15 m2 usvojena
jednoglasno i to s 31 glasom “za” te je Gradsko vijeće donijelo
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ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu
k.č.br. 6555, z.k. ul. 19495 k.o. Osijek u površini od 15 m2
(Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 6555, z.k. ul. 19495
k.o. Osijek u površini od 15 m2prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 944-01/18-01/31
URBROJ: 2158/01-01-18-8
TOČKA 11. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U
OPĆOJ UPORABI NA DIJELU K.Č.BR. 2105/1, K.O. OSIJEK U
POVRŠINI OD 11 M2;
Gradonačelnik je utvrdio navedeni prijedlog Odluke te isti dostavio Gradskome vijeću Grada
Osijeka na razmatranje i donošenje.
Potrebna obrazloženja dat će g Hrvoje Kučan, pročelnik.
Odbor za statutarno-pravna pitanja i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
razmatrali su navedeni prijedlog i nisu imali primjedbi.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
dijelu k.č.br. 2105/1, k.o. Osijek u površini od 11 m2.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2105/1, k.o. Osijek u površini od 11 m2 usvojena jednoglasno i
to s 32 glasa “za” te je Gradsko vijeće donijelo
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu
k.č.br. 2105/1, k.o. Osijek u površini od 11 m2
(Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2105/1, k.o. Osijek u
površini od 11 m2prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 947-01/16-01/124
URBROJ: 2158/01-01-18-8
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TOČKA 12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA SREDIŠTA OSIJEKA – ODREDBE ZA
PROVEDBU (PROČIŠĆENI TEKST);
Odbor za statutarno-pravna pitanja razmotrio je Nacrt i utvrdio tekst Urbanističkog plana
uređenja središta Osijeka – Odredbe za provedbu (pročišćeni tekst) koji je izradio Upravni odjel
za urbanizam te isti dostavio Gradskome vijeću na prihvaćanje.
Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskoga vijeća dat će gđa Jadranka Nikolov predsjednica
Odbora za statutarno pravna pitanja.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ zaključio je raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja središta
Osijeka – odredbe za provedbu (pročišćeni tekst).
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Zaključak o prihvaćanju Urbanističkog plana
uređenja središta Osijeka – odredbe za provedbu (pročišćeni tekst) usvojen jednoglasno i to s
32 glasa “za” te je Gradsko vijeće donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka – odredbe za provedbu
(pročišćeni tekst)
(Zaključak o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka – odredbe za provedbu
(pročišćeni tekst)prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 350-03/18-01/12
URBROJ: 2158/01-01-18-8
TOČKA 13. A)
B)

A)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU INTENDANTA
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU;
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU INTENDANTICE
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU;

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU INTENDANTA HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU;

Gradonačelnik je razmotrio Prijedlog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku da se Božidar Šnajder, razriješi dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku s danom 31. ožujka 2019., radi odlaska u starosnu mirovinu te isti podržao.
Potrebna obrazloženja dat će g. Anto Đapić, zamjenik predsjednice Kazališnog vijeća i g.
Dražen Alerić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Odbor za izbor i imenovanja razmatrao je navedeni prijedlog i utvrdio da su ispunjeni zakonski
uvjeti za donošenje navedenog rješenja te isto podržao.
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Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivana Šojat, Vladimir Ham, Anto Đapić (član Kazališnog
vijeća) i mr.sc. Drago Šerić.
Predsjednik je zaključio raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Rješenje o razrješenju intendanta Hrvatskog
narodnog kazališta u Osijeku usvojeno jednoglasno i to s 31 glasom „za“ te je Gradsko vijeće
donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
(Rješenje o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku prilaže se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 021-06/18-01/47
URBROJ: 2158/01-01-18-15
B)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU INTENDANTICE HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU;

Gradonačelnik je razmotrio Prijedlog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku da se za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku imenuje Dražena Vrselja
te isti podržao.
Potrebna obrazloženja dat će g. Anto Đapić, zamjenik predsjednice Kazališnog vijeća i g.
Dražen Alerić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Odbor za izbor i imenovanja razmatrao je navedeni prijedlog i utvrdio da su ispunjeni zakonski
uvjeti za donošenje navedenog rješenja te isto podržao.
Budući da nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem, predsjednik je otvorio raspravu.
U raspravi je sudjelovao vijećnik i član Kazališnog vijeća Anto Đapić.
Predsjednik je zaključio raspravu.
Stavio je na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je Rješenje o imenovanju intendantice
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku usvojeno jednoglasno i to s 32 glasa “za” te je Gradsko
vijeće donijelo
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RJEŠENJE
o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
(Rješenje o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku prilaže se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
KLASA: 021-06/18-01/47
URBROJ: 2158/01-01-18-16

Predsjednik je zaključio 14. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Osijeka u 9,50 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Marija Garić, dipl.iur., v.r.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
dr.sc. Željko Požega, v.r.
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