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Z A P I S N I K 
sastavljen na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 30. ožujka 2004. god. 
u prostoriji velike gradske vijećnice, s početkom u 13,00 sati 

pod predsjedanjem dopredsjednika Gradskog vijeća Ivana Senčića    
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Zdenko Rečić  12. Dubravka Kraljević 
2. Toma Mišić   13. Anica Birač 
3. Ivan Perić   14. Željko Janović  
4. Ivan Senčić   15. Damir Rimac 
5. Đuro Vidić   16. Stjepan Zeko 
6. Ilija Stević   17. Vladimir Došen 
7. Martina Liščić  18. Rudolf Klajn 
8. Ljubo Karaman  19. Mato Vukovac 
9. Milan Bošnjak  20. Ivan Kopčić 
10. Vladimir Ćirić  21. Antun Toni-Žagar 
11. Goran Heffer   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:   
1. Marijana Šikić  6. Marijana Rosandić 
2. Anto Blažanović  7. Josip Vidosavljević 
3. Mate Vukušić  8. Tomislav Samac 
4. Željko Rapčan  9. Nada Gagro 
5. Zlatko Cvrković  10. Zvonimir Paulenka   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Petar Kulić, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Željko 
Šarčević, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Sanja Bošnjak, pročelnica 
Upravnog odjela financija, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom 
imovinom i lokalnu samoupravu, Marija Muić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela društvenih 
djelatnosti, 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. 
 
 
Dopredsjednik Gradskog vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća 

koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 
 

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika dopredsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog dnevnog 
reda današnje sjednice, te vijećnik Damir Rimac predlaže da se 3. točka skine s dnevnog reda zbog 
nekompletnosti materijala. 

Dopredsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog vijećnika Rimca za skidanje 3. točke s 
dnevnog reda, te vijećnici s 5 glasova “za”, 13 glasova “protiv” i 1 “suzdržanim” glasom odbijaju navedeni 
prijedlog. 

 
Nakon toga dopredsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red te vijećnici sa 15 

glasova “za” i 5 glasova “protiv” usvajaju predloženi dnevni red. 
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D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2003. god. 
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2003. god. 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 

nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2003. god. 
4. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca. 
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za rad s nacionalnim manjinama. 
6. R a z n o . 
7. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Željko Šarčević, pročelnik Upravnog odjela 

komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. 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, jednoglasno donose 
 
 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. god. 
 

I 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2003. god. 

II 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Željko Šarčević, koji je iznio Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2003. 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 Ivan Senčić sa pitanjem kad će biti gotov 

prečistač otpadnih voda na što Šarčević odgovara da je predviđeno da se krajem godine pusti u probni rad 
koji bi trebao trajati godinu dana. 

Nakon provedene rasprave, vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. god. 
 

I 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2003. god. 
 

II 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 
 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Željko Šarčević, koji je iznio Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 
uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2003. 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 Damir Rimac sa primjedbom da se iz tabele 

ne vidi gdje je potrošeno 310.000,00 kn i da je dosadašnja praksa bila da se izvješće preciznije napravi. 
Dopredsjednik Ivan Senčić odgovara da je ovo već standardno izvješće i da stručne službe Upravnog 

odjela stoje iza ovog izvješća. 
Nakon provedene rasprave, vijećnici Gradskog vijeća, sa 15 glasova “za” i 6 “suzdržanih” glasova 

donose 
 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora,  
te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2003. god. 

 
I 

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 
uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2003. god. 
 

II 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Marija Muić, pomoćnica pročelnika Upravnog 

odjela društvenih djelatnosti, koja je iznijela Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca, 
rekavši da je spomenička renta određeni iznos sredstava koji se plaća za obavljanje gospodarske djelatnosti 
u kulturnom dobru. 

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 
 

O D L U K U 
o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca 

 
I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Vinkovaca, a 
osobito: 

- obveznici plaćanja spomeničke rente, 
- nepokretna kulturna dobra u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju 

gospodarske djelatnosti, 
- visina spomeničke rente u kulturno-povijesnim cjelinama, 
- način plaćanja spomeničke rente. 

 
II OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE 
 

Članak 2. 
 Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na 
dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru. 
 
III NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 
 



 4 

Članak 3. 
 Na području Grada Vinkovaca plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u 
objektima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske čiji se Izvod objavljuje u Narodnim 
novinama. 
 Na osnovu pomenute evidencije do sada je u Narodnim novinama objavljeno da svojstvo 
nepokretnog kulturnog dobra imaju: 

- Crkva Sv. Ilije – Meraja na k.č.br. 2679, k.o.Vinkovci, broj Registra Z-1175, 
- Jednokatnica galerije umjetnosti na k.č.br. 3353, k.o. Vinkovci, broj Registra Z-1173, 
- Zgrada Gradskog muzeja (nekad zgrada sjedišta 7. Brodske pukovnije), na k.č.br. 2614, k.o. 

Vinkovci, broj Registra Z-1172, 
- Župna crkva Sv. Euzebija i Poliona na k.č.br. 2772 k.o. Vinkovci, broj Registra Z-1174. 

 
IV VISINA SPOMENIČKE RENTE 
 

Članak 4. 
 U svim nepokretnim kulturnim dobrima za sve gospodarske djelatnosti određuje se jedinstvena 
visina rente. 
 Visina spomeničke rente iznosi 5,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora 
koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru mjesečno. 
 
 
V NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE 
 

Članak 5. 
 Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu. 
 Osnov za plaćanje je rješenje o utvrđivanju spomeničke rente kojeg donosi Upravni odjel 
društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca. 
 Obveznik plaćanja dužan je rentu platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. 
 Ovom Odlukom isključuje se mogućnost oslobađanja obveznika od plaćanja spomeničke rente. 
 
VI ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Senčić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za rad s nacionalnim manjinama. 
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 imenovanju Odbora za rad s nacionalnim manjinama 
 

I 
Za predsjednika Odbora imenuje se gosp. Ilija Stević, dr. vet. med. 

 

II 
 Za članove Odbora imenuju se: 

1. Vladimir Ćirić 
2. Toma Mišić 
3. Zvonimir Paulenka 
4. Antun-Toni Žagar 
5. Željko Janović 
6. Rudolf Klajn 

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

TOČKA 6. 
Pitanja i odgovori 

 
6.1. Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje što je sa Prijedlogom za osnivanje Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova koji je Klub vijećnika SDP-a podnio 08. ožujka 2004. god. 
Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj odgovara da će o tome biti pismena informacija. 
 
6.2. Vijećnik Stjepan Zeko postavlja pitanje saniranja i uređivanja fontane u parku i pitanje zašto se ne 

naplaćuje parkiranje u gradu, kad bi prihodi od parkiranja bili značajan izvor sredstava za gradski proračun. 
Zamjenik gradonačelnika Petar Kulić odgovara da je na provedenom natječaju prošao “Codelect” ali 

isti nije izabran jer je iz dokumentacije bilo vidljivo da isti ne podmiruje svoje obveze u zakonskim 
rokovima i taj se slučaj sada nalazi na Upravnom sudu te nije moguće raspisivati i provoditi novi natječaj 
dok se ne riješi ovaj slučaj. 

 
6.3. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje zašto odgovor na svoje pitanje od 13. veljače koje je 

uputio pročelniku Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada za nabavku kontejnera za 
odvojeno prikupljanje otpada, dobiva tek danas kada je isti datiran sa 23. ožujka, a materijale vezane za ovu 
problematiku dostavio je pročelniku Šarčeviću prije 8 mjeseci. 

Isti odgovara da je kontaktirao vezano za ovu problematiku sa “Unijapapirom” d.d. iz Zagreba i od iste 
firme je dobio odgovor da je potrebno osigurati najmanje 12-15 lokacija u gradu sa 3 kontejnera te se još 
plaća pražnjenje kontejnera minimalno 2x mjesečno što iznosi oko 100.000,00 kn, što smatra previsokim 
iznosom i opterećenjem za gradski proračun. Istoj firmi je ovih dana ponovno upućen dopis da se vidi da li 
su se uvjeti promijenili i da li su sada financijski povoljniji. “Nevkošu”, koji bi to kao gradski koncesionar 
eventualno mogao odrađivati, problem je plasman jer otpad mora proći obradu (sortiranje, presanje u bale i 
sl.).  

 
6.4. Vijećnik Ilija Stević izvijestio je vijećnike da je dana 29. ožujka održan sastanak vezan uz pojavu 

urbane bjesnoće, odnosno bijesnih lisica na području grada, te je osnovana radna grupa koja će dati 
Prijedlog aktivnosti i mjera za suzbijanje bjesnoće na području grada. Radnu grupu čine, uz tajnika 
Gradskog vijeća i Maria Komšića, Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca, predstavnici slijedećih 
institucija:  

Veterinarski županijski ured, Veterinarska inspekcija, Vinkovci 
Gospodarski inspektorat, Lovna inspekcija, Vinkovci 
Zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju, Vinkovci 
Veterinarski zavod Vinkovci, 
Veterinarska stanica Vinkovci, 
Lovačko društvo “Sloga”, Vinkovci 
VHS “Tip-Tip”, Vinkovci, 
Dražen Kojić, Veterinarska ambulanta “Forivia”, Vinkovci. 
 
6.5. Pročelnica Upravnog odjela financija, Sanja Bošnjak, izvijestila je vijećnike o preraspodjeli 

Proračuna Grada Vinkovaca za 2004. god. 
6.6. Tajnik Gradskog vijeća, Zlatko Dovhanj, izvijestio je vijećnike o aktivnostima vezanim za 

suradnju s prijateljskim gradom Kenzingenom. 
 
Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen dopredsjednik Vijeća istu je zaključio u 14,35 sati. 
 

DOPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Ivan Senčić, ing.  
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