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Z A P I S N I K 
sastavljen na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 14. rujna 2011. god. s početkom u 13,00 sati 
u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 
predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   13. Andrijana Bošnjak 
2. Kata Krešić    14. Stipo Ćorluka 
3. Zvonimir Mišić   15. Marija Tanocki 
4. Jakov Barišić   16. Ivan Bosančić 
5. Aladar Spajić   17. Mate Vukušić 
6. Marina Načinović   18. Mario Paljušaj 
7. Željko Brkić   19. Martina Levaković Banović 
8. Željko Bak    20. Ivan Majhen 
9. Krunoslav Šporčić   21. Dubravko Korenika 
10 Davor Vukovac   22. Anto Jakovljević 
11. Ivan Barbarić   23. Marijan Mišić 
12. Mario Dražić    
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Vladimir Ćirić   5. Dubravka Kraljević 
2. Damir Rimac   6. Kornelija Krizmanić 
3. Milica Benić   7. Slavka Bešlagić-Langauer 
4. Drago Majstorović  8. Anto Vidović 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Tomislav Šarić i Nada Čordašić, 
zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog odjela 
za normativnu djelatnost i opće poslove, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Marija Muić - Upravni odjel 
društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, Sanja Lozić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Mario Komšić, 
pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, 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 iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji vijećnici jednoglasno 
usvajaju. 

     D N E V N I   R E D 
    Skraćeni zapisnik  

1. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada    
    Vinkovaca za 2011. god.  
b)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca      
    za 2011. god. 

2. Prijedlog  Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2011. god. 
3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2011. god. 
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4. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2011. god. 

5. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice Vijeća, na koji vijećnici ne iznose primjedbe te se isti smatra usvojenim. 

 
TOČKA 1. 

Zbog tematske povezanosti točke 1.a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2011. god. i točke 1.b) Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2011. god. izvjestiteljica Sanja 
Lozić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, iznijela ih je objedinjeno, a vijećnici 
će glasovati o svakoj od odluka. 
 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 Majhen sa slijedećim 
pitanjima: 
- zašto je došlo do povećanja troškova čišćenja, 
- nelogično je da se povećavaju dotacije sportskim udrugama dok su prihodi proračuna od 

poreza smanjeni, 
- što je sa održavanjem sjednice Gospodarskog vijeća koja je otkazana i prolongirana, 
- cijene vrtića i grijanja su podignute, a onda se dotiraju gradske tvrtke koje posluju s 

gubitkom (od toga izuzima Energanu za koju izdvajanje sredstava smatra opravdanim) i 
sportske udruge. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnica Lozić iznosi 

slijedeće: 
- natječaj za čišćenje je ponavljan tri puta i ovo povećanje je refleksija tog ponavljanja, 
- sredstva za sportske udruge su donacija od „Agrokora“, 
- dotacije su dane tvrtkama koje obavljaju poslove od javnog interesa. 
 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak vezano za Gospodarsko vijeće iznosi da se sjednica istog 
planira poslije „Vinkovačkih jeseni“. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici sa 17 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2011. god. 
 
 Nakon donošenja prethodne Odluke vijećnici istim omjerom glasova 17 „za“ i 6 „protiv“ 
donose 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2011. god. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2011. god.  
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, sa 17 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ i 
1 „uzdržanim“ glasom donose 

Polugodišnje o izvršenju  
Proračuna Grada Vinkovaca za 2011. god. 

 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 

komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. god 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici sa 17 glasova “za”, 5 glasova “protiv” i 1 
“uzdržanim” glasom donose  

 
IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GOD. 

 
Članak 1. 

U Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2011. god. («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 6/11.) u članku 1. iznos 
„13.784.904,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „13.465.466,00 kn“. 

 
Članak 2. 

Članak 2. mijenja se i glasi: 
Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za komunalne 

djelatnosti kako slijedi: 
1. za održavanje nerazvrstanih cesta 3.259.904,00 kn 
2. za održavanje javnih zelenih površina 4.310.609,00 kn 
3. za održavanje čistoće javnih površina 2.669.953,00 kn 
4. za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije 3.225.000,00 kn 
UKUPNO 13.465.466,00 kn 

 
Članak 3. 

Tabelarni prikazi koji se mijenjaju su sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa. 
 

Članak 4. 
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela 

gospodarstva, koji je iznio Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 
2011. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici sa 17 glasova “za” i 6 glasova “protiv” donose  
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PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE,  
ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU 
 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Ovim Programom određuju se uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Grada Vinkovaca. 

Program obuhvaća i one iznose koji su ostvareni od koncesije na rok od 30 godina za 
natječaje koji su provedeni prije stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(''Narodne novine'' broj 152/08) te sredstva koja se ostvaruju temeljem Potvrda dosadašnjim 
posjednicima kojima su istekli ugovori, ali su još uvijek u posjedu temeljem Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o privremenom raspolaganju zemljišta. 
 
 
II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA 
 

Sredstva za ostvarenje ovog Programa za 2011. godinu sukladno ugovorima i potvrdama 
trebala bi biti ostvarena u iznosu od 1.582.609,32 kuna i to: 

a) prihod od koncesije na rok od 30 godina za natječaje koji su provedeni prije stupanja na 
snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' broj 152/08) u iznosu od 
79.344,72 kuna, 

b) prihod ostvaren temeljem Potvrda dosadašnjim posjednicima kojima su istekli ugovori, 
ali su još uvijek u posjedu temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o privremenom 
raspolaganju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 379.261,32 kuna, 

c) prihod ostvaren od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 137.644,99 kuna, 
d) prihod ostvaren od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 601.131,64 kuna, 
e) prihod ostvaren od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 

385.226,65 kuna. 
 
 
III. NAMJENA SREDSTAVA 
 

Osigurana sredstva iz točke II. ovoga Programa namjenski će se koristiti prema sljedećoj 
tablici: 

Naziv programa Iznos 

Program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta 80.000,00 

Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s provedbom 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

489.000,00 

Program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne 
infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne  proizvodnje, izgradnjom 

putne mreže 
596.000,00 

Ukupno programi 1.165.000,00 
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IV. PROGRAMI 
 

1. Program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta. 
Sredstva predviđena ovim programom koristit će se za usklađivanje stanja državnog 
poljoprivrednog zemljišta u katastru sa stanjem na terenu. 

2. Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s provedbom Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu. 
Sredstva će biti iskorištena za privođenje poljoprivrednoj proizvodnji zemljišta koje je 
obraslo višegodišnjim raslinjem. 

3. Program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture 
koja je u funkciji poljoprivredne  proizvodnje, izgradnjom putne mreže.  
Sredstva će se koristiti za uređenje putne mreže na području katastarskih općina 
Vinkovci, Vinkovačko Novo Selo i Mirkovci u svrhu poboljšanja postojećeg stanja. 

 
V. REALIZACIJA PROGRAMA 
 

Sredstva iz točke II. i III. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna Grada Vinkovaca u 
skladu s dinamikom punjenja Proračuna ovisno o naplati potraživanja od strane kupaca, 
zakupnika ili koncesionara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Za provedbu Programa zadužen je Upravni odjel gospodarstva i Upravni odjel za 
proračun i financije. 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenom glasniku Grada 
Vinkovaca. 

 
TOČKA 5. 

Aktualna pitanja 
 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje kada će se sanirati otvoreni „šaht“ u ul. Lj. Gaja. 
 

Vijećnik Dubravko Korenika iznosi slijedeće: 
- kontrolu nad površinama koje su dane u koncesiju spustiti na mjesne odbore, 
- od 01. rujna sklopljeni su novi ugovori sa „Cvjećarstvom“ i „Nevkošom“ – traži iste na uvid, 
- iznosi da je skupljanje lišća grabljama (što je nedavno vidio u gradskom parku) neprimjereno, 
postoji bolja i suvremenija oprema, 
- predlaže da se napravi katastar površina za održavanje po mjesnim odborima, 
- upozorava da „Nevkoš“ skuplja smeće u vrijeme kada se ljudi vraćaju kući s posla, odnosno u 
vrijeme najvećih prometnih gužvi u gradu, a obilježavanje ulica se vrši subotom kada je tržni 
dan, 
- smatra da Grad nije postupao „pažnjom dobrog gospodara“ prilikom prodaje dijela svoje 
čestice tvrtki „Projekt gradnja“ te postavlja pitanje kome su tu pogoduje. 
 

Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje što je sa izmještanjem prometovanja šleperima 
kroz Zvonarsku ulicu i sa povšinom preko puta bolnice na kojoj raste ambrozija. 
 

Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje tko održava autobusna stajališta u Mirkovcima i 
zašto se ne peru u istim intervalima kao i autobusna stajališta u gradu. 
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Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi slijedeće sugestije: 
- do otvorenja i centralnih manifestacija „Jeseni“ posaditi još cvijeća na „zelene otočiće“ u 

centru te oprati dio ceste kroz centar grada, 
- ne dopustiti dostavnim vozilima ulazak u sam gradski park te pomaknuti „štandove“ sa 

suvenirima i rukotvorinama tako da se može prolaziti između njih jer je sadašnji prostor 
preuzak, 

- prodavače balona i sličnih predmeta upozoriti da se postave tako da ne ometaju prolaz 
građanima, 

- ovih dana zabraniti parkiranje na hotelskom parkiralištu tako da građani imaju nesmetani 
pristup šatoru u kojem se održavaju priredbe „Vinkovačkih jeseni“. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnik Slišković iznosi 

slijedeće: 
- sa problemom otvorenog „šahta“ u ul. Lj. Gaja stručne službe su upoznate ali se vremenski 

nije stiglo riješiti, 
- mjesni odbori imaju kontrolne mehanizme nad površinama koje se održavaju od strane 

„Cvjećarstva“, 
- novi ugovori sa „Cvjećarstvom“ i „Nevkošom“ su trenutno kod gradonačelnika, 
- grablje su osnovni alat i koriste se i u drugim gradovima, 
- problem prometovanja šlepera kroz Zvonarsku ulicu nije moguće riješiti dok se ne izgradi 

obilaznica, 
- traži točnu lokaciju površine kod bolnice koja je obrasla ambrozijom, 
- autobusna stajališta održava „Nevkoš“, 
- prijedlog za sadnju cvijeća će se pokušati realizirati, 
- spriječiti ulaženje dostavnim vozilima u gradski park je gotovo nemoguće, radi se o svijesti i 

kulturi ljudi, 
- postavljanje i raspored štandova je u nadležnosti ZAKUD-a, 
- za prodaju balona i sl. nitko nema dozvolu. 
 

Predsjednik Vijeća iznosi da se problem parkiranja može riješiti angažiranjem pauk službe. 
 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da su ugostitelji u „pješačkoj zoni“ previše proširili svoje 

terase te se uopće ne može normalno prolaziti 
 
Vijećnik Dubravko Korenika replicira pročelniku Sliškoviću i iznosi da su grablje normalan 

alat za održavanje nekih 20% površina, ali za ostatak bi trebalo imati suvremeniju opremu. 
 
Pročelnik Slišković iznosi da se svako proširenje terasa posebno naplaćuje. 
 
Predsjednik Vijeća smatra da ovdje nije riječ o naplati zakupnine jer „pješačka zona“ ima 

svoj kapacitet i građanima treba omogućiti normalno kretanje.  
 
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 14,00 sati.  
 

                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Senko Bošnjak, dipl. oec. 


