
Z A P I S N I K 
sastavljen na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 27. listopada 2006. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 

NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Ivan Klarić   15. Anica Birač 
2. Anto Blažanović  16. Milan Mavrović 
3. Ivan Perić   17. Nada Čordašić 
4. Zdenka Raguž  18. Josip Vidosavljević 
5. Toma Mišić  19. Željko Turda  
6. Jakov Barišić  20. Tomislav Zadro 
7. Zvonimir Mišić  21. Tomislav Šarić 
8. Vladimir Ćirić  22. Tunjo Tomić  
9. Ivan Barbarić  23. Željko Brkić 
10. Željko Matica  24. Senko Bošnjak 
11. Ante Todorić  25. Franjo Bilić 
12. Ljubo Karaman   26. Mihajlo Tomašković  
13. Damir Rimac  27. Vjekoslav Ivanić 
14. Mate Vukušić  28. Bogdan Maglov 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Željko Janović  3. Mirjana Pešec 
2. Igor Smole  
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Željko Ilić, zamjenik gradonačelnika, Zlatko 
Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Nada Gagro, članica Poglavarstva, Sanja Bošnjak, pročelnica 
Upravnog odjela financija, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom 
imovinom i lokalnu samoupravu, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Mandica Sanković, šef Odsjeka za prostorno planiranje pri istom 
Upravnom odjelu, Mario Komšić, v.d. pročelnika Upravnog odjela gospodarstva, Drago Ereš, 
zamjenik v.d. pročelnika Upravnog odjela gospodarstva, Zdenko Rečić, pročelnik 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. 
 

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i predlaže da se točka 8. dnevnog reda: «Prijedlog za 
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda za mladež» skine s dnevnog reda današnje sjednice s 
obzirom da su materijali kasno stigli, a isto ne zahtijeva hitno postupanje. 

Također izvještava nazočne vijećnike da je Klub vijećnika SDP-a podnio prijedlog za promjenu 
dnevnog reda kojim predlaže da posljednja točka dnevnog reda Pitanja i odgovori postane prva točka 
sukladno uobičajenoj praksi održavanja aktualnog sata.  

 

Vijećnik Mate Vukušić stavlja primjedbu na izmjenu dnevnog reda vezano uz Generalni 
urbanistički plan – GUP, a koja je kasno dostavljena. Upozorava na neprincipijelnost vezano uz 
dostavu materijala jer se od vijećnika traži dostavljanje najkasnije u roku od 24 sata prije održavanja 
sjednice, a istima se materijali dostavljaju u posljednji trenutak te nije moguće kvalitetno se pripremiti 
za raspravu o istima. Predlaže da se točka «Prijedlog Odluka o stavljanju van snage provedbenih 
urbanističkih planova (PUP-ova) Grada Vinkovaca: (1. Ervenica, 2. Vrtno naselje, 3. Kanovci-dio, 4. 
Krnjaš-Nevkoš, 5. Zaštićene urbanističke cjeline grada Vinkovaca, 6. Papuk, 7. Rekreacijske zone 
Sopot, 8. Barice 3, 9. Kanovci 3)» skine s dnevnog reda današnje sjednice Vijeća i o istoj raspravlja na 
slijedećoj sjednici. 

Vijećnik Josip Vidosavljević predlaže da se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta, koje je Gradsko vijeće donijelo na prošloj sjednici, stave van snage jer 
nisu donešene na zakonit način. 



Željko Ilić odgovara da je postupak prikupljanja ponuda proveden temeljem odredbi Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, a ne sukladno Zakonu o javnom nadmetanju, te je pravno utemeljen. 

 
 

Mandica Sanković, šef Odsjeka prostornog planiranja pri Upravnom odjelu komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, obrazlaže hitnost stavljanja van snage provedbenih urbanističkih 
planova (PUP-ova) Grada Vinkovaca: (1. Ervenica, 2. Vrtno naselje, 3. Kanovci-dio, 4. Krnjaš-
Nevkoš, 5. Zaštićene urbanističke cjeline grada Vinkovaca, 6. Papuk, 7. Rekreacijske zone Sopot, 8. 
Barice 3, 9. Kanovci 3) jer smetaju u realizaciji GUP-a kako bi se cca 140 ha moglo privesti namjeni. 
Suglasnost Ministarstva pristigla je 25. 10. 2006. god. te stoga materijale za ovu točku nije bilo 
moguće dostaviti prije. 

Vijećnik Damir Rimac uvažava elemenat hitnosti točke stavljanja van snage provedbenih 
urbanističkih planova (PUP-ova) Grada Vinkovaca ali iznosi da se s druge strane radi o 
kontradiktornoj situaciji jer se po ovoj točki traži hitnost a istovremeno se predlaže skidanje s dnevnog 
reda materijala za suce porotnike koji je dostavljen prije. Predlaže da se točka stavljanja van snage 
provedbenih urbanističkih planova (PUP-ova) Grada Vinkovaca prebaci za slijedeću sjednicu. 

 
 
Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje iznesene vijećničke prijedloge: 

1. prijedlog SDP-a da posljednja točka dnevnog reda «Pitanja i odgovori» bude 1. točka – 8 glasova 
«za», 

2. prijedlog SDP-a da se točka o stavljanu van snage provedbenih urbanističkih planova (PUP-ova) 
skine s dnevnog reda i raspravlja na slijedećoj sjednici – 5 glasova «za», 

3. prijedlog vijećnika Vidosavljevića da se stave izvan snage Odluka o davanju koncesije za    
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova i Odluka o povjeravanju obavljanja   
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, koje je Gradsko vijeće donijelo na prošloj  
sjednici - 5 glasova «za», 

4. prijedlog dnevnog reda bez točke «Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda za 
mladež»  - 19 glasova «za». 
 

Potom predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Vijeća te 
vijećnik Bogdan Maglov stavlja primjedbu da u isti nije uneseno njegovo pitanje postavljeno na 
prošloj sjednici Vijeća, a koje se odnosi na groblje u Mirkovcima 

Vijećnik Maglov postavio je pitanje zašto se od 2000. god. od kada je groblje u nadležnosti Grada 
u isto ništa ne ulaže (pokidana ograda), te zašto se retroaktivno naplaćuje održavanje grobnih mjesta. 
Iznosi da se mještani Mirkovaca žale na ovakav odnos gradskih institucija spram ove problematike. 
Ovo pitanje upućeno je upravitelju Gradskog groblja u Vinkovcima.  

Nakon toga nazočni vijećnici prihvaćaju skraćeni zapisnik s prethodne sjednice zajedno s 
iznesenom primjedbom vijećnika Maglova. 

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Grada 
Vinkovaca za 2005. godinu. 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. god. 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. god. 
4. Prijedlog I. izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Vinkovaca. 
5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na 

području grada Vinkovaca. 
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci. 
7. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Centra za predškolski odgoj Vinkovci i 

Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Centra za predškolski odgoj Vinkovci. 
8. Prijedlog Odluka o stavljanju van snage provedbenih urbanističkih planova (PUP-ova) Grada 

Vinkovaca: 
(1. Ervenica, 2. Vrtno naselje, 3. Kanovci-dio, 4. Krnjaš-Nevkoš, 5. Zaštićene urbanističke cjeline 
grada Vinkovaca, 6. Papuk, 7. Rekreacijske zone Sopot, 8. Barice 3, 9. Kanovci 3). 

9. R a z n o - Pitanja i odgovori. 



TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija 

koja je iznijela Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske 
izvještaje Grada Vinkovaca za 2005. godinu. 

Materijal za ovu točke dnevnog reda nalaze se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
Z A K L J U Č A K 

I 
         Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenom uvidu u 
proračun i financijske izvještaje Grada Vinkovaca za 2005. godinu. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela Prijedlog 
izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. 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 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  
Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. godinu 

 
Članak 1. 

         Članak 2. Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. godinu mijenja se i glasi: 
         Proračun Grada Vinkovaca za 2006. godinu planiran je u svoti od ukupno 90.093.460,96 kuna. 
         Proračun Grada Vinkovaca za 2006. godinu sastoji se od općeg dijela (Račun prihoda i rashoda i 
Račun financiranja) i posebnog dijela (iskazanog po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i 
programskoj klasifikaciji), te Plana razvojnih programa za razdoblje 2006. do 2008. godine (iskazanog 
po pojedinim programima proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje i po izvorima prihoda). 
         U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine u svoti od 82.414.142,80 kuna, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine u svoti od 79.000.460,96 kuna. Planiran višak poslovanja 2005. godine iznosi 7.679.318,16 
kuna. Razlika prihoda i rashoda kao rezultat proračunskog poslovanja 2005. godine rasporedit će se 
kako slijedi: 

5.515.291,61 kn u stambene objekte 
900.000,00 kn u sanaciju deponije “Papuk” 

1.000.000,00 kn u poduzetničku zonu “Jošine” 
22.800,00 kn u program “Male škole” 

241.226,55 kn u komunalnu djelatnost za tekuće i investicijsko održavanje cesta 
         U Računu financiranja iskazani su zadaci za otplate glavnice primljenih zajmova od HBOR-a u 
svoti od 2.193.000,00 kuna, te izdaci namjenski oročenih sredstava u iznosu od 8.600.000,00 kuna. 
         Ovaj Proračun, konsolidirani je Proračun i sačinjen je na temelju Financijskih planova 
proračunskih korisnika (upravnih odjela). 

Članak 2. 
         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela Prijedlog 

izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. 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 Zvonimir Mišić iznijevši ispred Kluba 

vijećnika HDZ-a amandman kojim bi se za uvođenje plinskih instalacija i centralnog grijanja u MO 
«Kolodvor» izdvojilo 50.000,00 kn, a da se za taj iznos umanje sredstva na poziciji «sanacija prolaza 
kod Gimnazije». Amandman je prošao Komisiju za financije i proračun. 



Vijećnik Damir Rimac predlaže da se 1.920.000,00 kn koji se skidaju s pozicije komunalnog 
gospodarstva namijenjenih za uređenje pješačke zone prebaci na poziciju Centra za predškolski odgoj 
za rješavanje tekuće problematike u ovoj ustanovi. 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje da li će se sredstva od 1.230.000,00 kn za koliko je 
umanjena pozicija osnovnog obrazovanja (za 1.000.000,00 kn umanjena su sredstva za sportsku 
dvoranu pri OŠ Bartola Kašića) vratiti u slijedećoj godini s obzirom da područje osnovnog školstva 
iziskuje velika ulaganja. 

Vijećnica Anica Birač komentira povećanje pozicije javnih zelenih površina za 491.700,00 kn te 
iznosi mišljenje da bi bilo potrebnije ulagati u predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

 Pročelnica Bošnjak iznosi da je prioritetno ulaganje u komunalnu infrastrukturu (ceste, javna 
rasvjeta), a koje će se financirati iz komunalnog doprinosa. Izgradnja sportske dvorane pri OŠ Bartola 
Kašića iz tehničkih razloga nije mogla početi ove godine. Pješačka zona je prvim planom proračuna za 
2006. god. kao izvor financiranja imala kreditnu liniju u iznosu od 4.000.000,00 kn. Obzirom na 
financijske priljeve i dinamiku izvršenja projekta drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2006. 
god. Grad Vinkovci mijenja izvor financiranja za pješačku zonu tj. umjesto kreditne linije od koje se 
odustaje, ista će biti financirana iz komunalnog doprinosa. Pozicija predškolskog odgoja uvećana za 
250.000,00 kn. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. god. zajedno sa 
predloženim amandmanom Kluba vijećnika HDZ-a te vijećnici Gradskog vijeća sa 21 glasom “za”, 6 
glasova “protiv” i 1 “uzdržanim” glasom donose 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. god. 

 
 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Drago Ereš, pomoćnik v.d. pročelnika Upravnog 

odjela gospodarstva koji je iznio Prijedlog I. izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vinkovaca. 

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, sa 23 glasa «za» i 4 «uzdržana» 

glasa donose 
 

O D L U K U 
o I. izmjeni  Odluke o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Vinkovaca 
 

I. 
 U Odluci o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za 
područje Grada Vinkovaca ( «Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 6a/02. i 9/02.), članak I.  mijenja 
se i glasi:  

 
II. 

 Članak II. navedene Odluke, mijenja se i glasi:  
«Gradsko vijeće utvrđuje maksimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

koja se može prodati obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te fizičkim i pravnim osobama u  
iznosu do 20 ha.» 

III. 
 Članci III., IV., V.i VI.  navedene Odluke ostaju nepromijenjeni. 

                                                            

- ukupna poljoprivredna površina u vlasništvu države iznosi              
- površina određena za povrat iznosi 
- površina određena za prodaju iznosi 
- površina određena za zakup iznosi 
- površina određena za koncesiju iznosi     

       -    površina određena za nepoljoprivredne namjene                                  

2.447 ha 55 a 02 m² 
338 ha 58 a 52 m² 
231 ha 76 a 75 m² 
636 ha 74 a 49 m² 

1.140 ha  53 a 82 m² 
99 ha 91 a 44 m² 



IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom primitka  suglasnosti  Ministarstva poljoprivrede, 

šumarstva i vodnoga gospodarstva i objavit će se u «Službenom glaniku» Grada Vinkovaca.  
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, član Komisije za izdavanje koncesija 

za komunalne djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti 
distribucije toplinske energije na području grada Vinkovaca. 

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 Mate Vukušić sa pitanjem zašto je 

koncesija dana za tako nisku cijenu (0,80 kn po stanu). 
Mario Komšić, v.d. pročelnika Upravnog odjela gospodarstva iznosi da se na natječaj javila samo 

jedna tvrtka (Vinkovački vodovod i kanalizacija) sa ovom cijenom. 
Vijećnica Nada Čordašić postavlja pitanje zašto je koncesija uz tako nisku cijenu dana na rok od 

30 godina. 
Mario Komšić odgovara da zakon dopušta ovaj rok ukoliko se na natječaj javi barem jedan 

ponuditelj, a ukoliko se nitko ne javi limit je 15 godina. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, sa 24 glasa «za» i 3 

«uzdržana» glasa donose 
ODLUKU 

o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti  
distribucije toplinske energije na području Grada Vinkovaca 

 
1.  Grad Vinkovci daje koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na  

području Grada Vinkovaca: 
- trgovačkom društvu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sa sjedištem u Vinkovcima, 

Ružina 47a. 
2. Koncesija se daje na vrijeme od 30 godina. 
1. Koncesionar je dužan plaćati Gradu Vinkovcima naknadu u visini od 10.000,00 kn bez  PDV-a, s  

PDV-om 12.200,00 kn godišnje najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za sve vrijeme trajanja 
koncesije. 

2. Koncesionar je dužan djelatnost distribucije toplinske energije obavljati trajno i kvalitetno,  te ne  
može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 

3. Koncesionar će s Gradom Vinkovcima sklopiti ugovor o koncesiji sukladno Zakonu o proizvodnji,  
distribuciji i opskrbi toplinskom energijom ("Narodne novine" br. 42/05.). 

 
TOČKA 6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor 
i imenovanja koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta «Joza 
Ivakić» Vinkovci. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Nada Čordašić sa primjedbom da u 

dostavljenim materijalima nema životopisa predloženog kandidata, nakon čega se predloženi kandidat 
Ivica Zupković predstavio nazočnim vijećnicima. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
  

R J E Š E NJ E 
o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci  

I 
 Za ravnatelja Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci imenuje se Ivica Zupković, 
Vinkovci, Hrvatskih žrtava 17. 

II 
 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 

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



TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 

djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Centra za predškolski odgoj Vinkovci i 
Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Centra za predškolski odgoj Vinkovci. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se, vezano za promjenu sjedišta, uključio vijećnik Damir 

Rimac sa pitanjem zašto se kasni sa ažuriranjem podataka.  
Vijećnica Anica Birač podržava promjenu djelatnosti vezano za uključivanje djece s teškoćama u 

razvoju u predškolske ustanove. 
Predsjednik Vijeća upozorava da promjenom djelatnosti grad nije preuzeo obvezu da odmah 

uključi djecu s teškoćama u razvoju u rad predškolskih ustanova već će se intenzivnije raditi na 
stvaranju preduvjeta za prijem. 

Vijećnik Anto Blažanović iznosi da u gradu postoje specijalizirane ustanove koje skrbe o djeci s 
teškoćama u razvoju (Mala Terezija). 

Vijećnica Anica Birač iznosi da je Mala Terezija ustanova za skrb o djeci s teškim oštećenjima u 
razvoju, a djeca s manjim oštećenjima svakako trebaju biti integrirana u predškolske ustanove i 
maksimalno socijalizirana u društvo. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose slijedeće Odluke: 
 

O D L U K U 
o promjeni sjedišta Centra za predškolski odgoj Vinkovci 

I 
 Utvrđuje se novo sjedište Centra za predškolski odgoj Vinkovci, Blok V. Nazora 7, tako da 

mjesto dosadašnjeg sjedišta novo sjedište glasi:  
 Vinkovci, Josipa Jurja Strossmayera  7. 

II 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
O D L U K U 

o promjeni djelatnosti Centra za predškolski odgoj Vinkovci 
I 

 Utvrđuje se nova djelatnost Centra za predškolski odgoj Vinkovci tako da umjesto dosadašnje 
djelatnosti nova djelatnost glasi: 
- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, njihovim 
mogućnostima i sposobnostima, 

- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 
- programi za darovitu djecu predškolske dobi, 
- programi za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica i manjina, 
- programi predškole, 
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

športskog sadržaja, 
- drugi programi sukladno potrebama djece i zahtjevima roditelja, a uz suglasnost nadležnog 

Ministarstva. 
II 

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

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, šef  Odsjeka za prostorno 

planiranje pri Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada koja je iznijela Prijedlog 
Odluka o stavljanju van snage provedbenih urbanističkih planova (PUP-ova) Grada Vinkovaca: (1. 
Ervenica, 2. Vrtno naselje, 3. Kanovci-dio, 4. Krnjaš-Nevkoš, 5. Zaštićene urbanističke cjeline grada 
Vinkovaca, 6. Papuk, 7. Rekreacijske zone Sopot, 8. Barice 3, 9. Kanovci 3). 

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, sa 20 glasova «za» i 2 

«uzdržana» glasa donose slijedeće Odluke: 
 



O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca (PUP-a) Ervenica 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 
Ervenica (u daljnjem tekstu: Plan).   

Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 6/88. od 25. 
svibnja 1988. god. 

Članak 2. 
Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 

uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  
(PUP-a) Vrtno naselje 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 
Vrtno naselje (u daljnjem tekstu: Plan).   

Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 10/88. od 14. 
prosinca 1988. god. 

Članak 2. 
Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 

uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  
(PUP-a) Kanovci - dio 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 
Kanovci - dio (u daljnjem tekstu: Plan).   

Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 12/88. od 27. 
prosinca 1988. god. 

Članak 2. 
Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 

uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
 

O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  

(PUP-a) Krnjaš-Nevkoš 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 

Krnjaš-Nevkoš (u daljnjem tekstu: Plan).   
Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 6/89. od 29. 

lipnja 1989. god. 



Članak 2. 
Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 

uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  
(PUP-a) Zaštićena urbanistička cjelina grada Vinkovaca 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 
Zaštićena urbanistička cjelina grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Plan).   

Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 8/89. i 5/91. 
te u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca br. 1/96., 4/96., 3/99. i 8/02. 

 
Članak 2. 

Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 
uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
 

O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  

(PUP-a) Papuk 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 

Papuk (u daljnjem tekstu: Plan).   
Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 5/90. od 30. 

ožujka 1990. god. 
Članak 2. 

Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 
uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
 

O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  

(PUP-a) Rekreacijska zona Sopot 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 

Rekreacijska zona Sopot (u daljnjem tekstu: Plan).   
Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 5/90. od 30. 

ožujka 1990. god. 
Članak 2. 

Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 
uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 



O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  

(PUP-a) Barica 3 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 

Barica 3 (u daljnjem tekstu: Plan).   
Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 3/91. od 08. 

ožujka 1991. god. i 5/91. te u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca br. 8/05. od 11. srpnja 2005. 
god. 

Članak 2. 
Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 

uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
 
 

O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Grada Vinkovaca  

(PUP-a) Kanovci 3 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Provedbeni urbanistički plan Grada Vinkovaca 

Kanovci 3 (u daljnjem tekstu: Plan).   
Odluka o donošenju objavljena je u «Službenom vjesniku» Općine Vinkovci br. 3/91. od 08. 

ožujka 1991. god. i 5/91. 
Članak 2. 

Na području obuhvata Plana iz članka 1. ove Odluke do donošenja novog detaljnog plana 
uređenja primjenjivat će se Generalni urbanistički plan Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 6/06.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
 
 
 

TOČKA 9. 
Razno – Pitanja i odgovori. 

 
 
 
 

 9.1. Pod ovom točkom dnevnog reda zamjenik gradonačelnika Željko Ilić podnio je izvješće o 
radu Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća. 
 
 9.2. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje gdje će se od 01. studenoga odlagati komunalni 
otpad (s obzirom da je ovog datuma predviđeno zatvaranje deponije Bazjaš) i da li će zbog nove 
lokacije doći do poskupljenja ove komunalne usluge. 
 Zamjenik gradonačelnika Željko Ilić odgovara da 01. studenoga ipak neće doći do zatvaranja 
Bazjaša te da se radi na rješavanju regionalne deponije u Antunovcu. 
 
 9.3. Vijećnica Anica Birač, u ime roditelja djece koja stanuju na Trbušancima, postavlja 
pitanje prijevoza djece do škole, s obzirom da je po Zakonu o osnovnom školstvu jedinica lokalne 
samouprave dužna osigurati prijevoz ukoliko je udaljenost veća od 3 km za uzrast 1.-4. razred, a veća 
od 5 km za uzrast 5.-8. razred. 



 
 Predsjednik Vijeća izvještava vijećnike da će se dana 24. i 25. studenoga, u organizaciji 
Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske, održati radionica u sklopu Projekta 
obuke vijećnika te poziva sve vijećnike da sudjeluju u istoj. 
 
 
 

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 
14,35 sati. 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


