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Z A P I S N I K 
sastavljen na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 05. lipnja 2012. 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   14. Stipo Ćorluka 
2. Kata Krešić    15. Marija Tanocki 
3. Zvonimir Mišić   16. Ivan Bosančić 
4. Jakov Barišić   17. Josip Bošnjak 
5. Aladar Spajić   18. Mate Vukušić 
6. Marina Načinović   19. Milica Benić 
7. Željko Brkić   20. Drago Majstorović 
8. Željko Bak    21. Dubravka Kraljević 
9. Krunoslav Šporčić   22. Mario Paljušaj 
10. Davor Vukovac   23. Dubravko Korenika 
11. Ivan Barbarić   24. Anto Jakovljević 
12. Mario Dražić   25. Marijan Mišić  
13. Vladimir Ćirić   26. Anto Vidović  
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Andrijana Bošnjak  4. Kornelija Krizmanić 
2. Martina Levaković-Banović 5. Slavka Bešlagić-Langauer 
3. Ivan Majhen 

  
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
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, 
Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Sanja Lozić, pročelnica 
Upravnog odjela za proračun i financije, Mandica Sanković, pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Emilija Pezer, ravnateljica Gradske knjižnice i 
čitaonice Vinkovci, Danijel Petković, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci, Tomislav 
Borković, direktor Gradskog gospodarstva d.o.o., 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. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2011. god. 
2. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci. 
3. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci.  
4. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. 

Vinkovci. 
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5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU CENTAR 1. 
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 

2011. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u Gradu Vinkovcima za razdoblje 
2009. do 2017. god. 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju i potpisivanju «Sporazuma gradonačelnika» - 
dokumenta gradonačelnika gradova Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti 
i održivog razvoja. 

8. Prijedlog Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste 
i prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca. 

9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog  školstva  za 2012. god. 

10. Prijedlog Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca  za 2012. god. 

11. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada 
Vinkovaca  za 2012. god. 

12. Informacija o radu vrtića koji nisu u vlasništvu grada za 2011. god. 
13. Aktualna pitanja. 
 
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice Vijeća, vijećnici isti ne iznose primjedbe te se isti smatra usvojenim. 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Lozić, pročelnica Upravnog 
odjela za proračun i financije, koja je iznijela Prijedlog Godišnjeg izvještaja 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. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Josip Bošnjak rekavši da se 
recesija koja vlada u državi osjeti i u gradu što je vidljivo i iz činjenice da je grad dobio 11 
mil kn manje pomoći iz državnog proračuna. Prihodi od poreza na dohodak su 4-5% manji od 
planiranog. Kupovna moć građana je mala što je vidljivo i iz činjenice da je najprodavaniji 
proizvod polubijeli kruh. Navodi da vinkovački pekari petkom u MO „Centar“ dijele 
neprodani kruh po koji dolazi veliki broj građana iz čega je vidljivo koliko su građani 
socijalno ugroženi. Predlaže da se, s obzirom da Grad sufinancira velik broj sportskih i inih 
udruga, napravi revizija sufinanciranja istih i tako ušteđena sredstva preusmjere za pomoć 
socijalno ugroženim građanima. 

 
Vijećnik Anto Vidović iznosi da ima dojam da se Proračun iz godine u godinu preslikava. 

Iznosi primjedbu da su usluge održavanja javnih zelenih površina preplaćene i 
predimenzionirane te predlaže reviziju ugovora koji se odnose na ove stavke. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se slaže s vijećnikom Bošnjakom po pitanju 

udruga i proračun grada to vrlo teško može pratiti. Sredstva za uređenje grada su već 
smanjena i ovo je minimalni iznos s kojim grad može biti čist, uredan i lijepo uređen. Do 
teške socijalne situacije zbog koje građani idu po stari kruh u MO „Centar“ dovelo je i 
povećanje cijena struje i plina, te veći PDV. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika smatra da bi se udruge trebale same financirati iz članarina. 

Postavlja pitanje da li udruge podnose izvješće o dobivenim sredstvima i načinu njihovog 
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utroška jer smatra da tu ima zloupotreba. Smatra da bi usluge čišćenja i održavanja zelenih 
površina u gradu za ova sredstva koja se trenutno izdvajaju trebale biti puno kvalitetnije. 
Predlaže i pokretanje akcije za čišćenje i uređenje grada. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da svaka udruga podnosi program rada i godišnje 

izvješće, a za odobrena dodatna sredstva moraju podnijeti povratnu informaciju. 
 
Vijećnik Dubravko Korenika smatra da bi ta izvješća trebali dobiti i vijećnici. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da treba podržavati rad udruga, jer većina radi 

kvalitetno, a po uredbi o fiskalnoj odgovornosti moraju dostavljati svoja izvješća. 
 
Pročelnica Lozić iznosi da se značajan iznos iz proračuna izdvaja za tekuće održavanje i 

javnu rasvjetu. Veliki broj udruga nema zakonsku obvezu izvještavati o dobivenim 
sredstvima, a kod dodatnih sredstava udrugama u zaključku stoji obveza podnošenja izvješća 
o utrošku istih. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika, u ime Kluba vijećnika SDP-a, iznosi da nisu u načelu protiv 

financiranja udruga ali treba postaviti drugačije kriterije. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak podržava ideju da se udruge financiraju iz članarine. 
 
Vijećnica Marija Tanocki iznosi da se ne može sve udruge jednako karakterizirati te 

navodi primjer Društva „Hrvatska žena“ koje dobiva sredstva od grada ali i samo namiče dio 
sredstava. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (17 „za“, 7 „protiv“ i 1 „uzdržan“) 

donose 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2011. GODINU 

TOČKA 2. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Emilija Pezer, ravnateljica Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci, koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2011. god. 

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

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se, ispred Kluba vijećnika HDZ-a, uključila vijećnica 
Marija Tanocki iznoseći pohvalu radu knjižnice i suradnji sa gradom, te želi takav nastavak 
suradnje i dalje. 

 
Vijećnica Milica Benić, ispred Kluba vijećnika SDP-a, također iznosi pohvale radu 

knjižnice, te postavlja pitanje postoji li vizija konačnog rješenja prostora za ovu ustanovu. 
Predlaže organiziranje radionica i predavanja za djecu slabijeg imovnog stanja. 

 
Vijećnik Josip Bošnjak također pohvaljuje rad knjižnice te iznosi da je to ustanova gdje se 

svaki dan sreću sve generacije građana. Osoblje knjižnice i njihov rad je za svaku pohvalu, 
kao i njihov kvalitetan, profesionalan i ljudski odnos prema građanima. Apelira da se unatoč 
krizi pronađu sredstva za ovu ustanovu, odnosno nabavku knjiga. Postavlja pitanje zašto 
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Vinkovci nisu dobili novu knjižnicu obzirom da se to moglo realizirati na račun ratne štete, te 
zašto je usporena gradnja Hrvatskog doma u kojem bi nova knjižnica trebala dobiti prostor. 

 
Vijećnica Kata Krešić također pohvaljuje rad knjižnice, kao i vijećnik Drago Majstorović  
 
Ravnateljica Emilija Pezer navodi da je prostor definitivno problem, te iz tog razloga nije 

moguće realizirati neke sadržaje npr. davanje instrukcija u prostoru knjižnice, a prostor će 
morati osigurati osnivač. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci za 2011. god. 

TOČKA 3. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Danijel Petković, ravnatelj Gradskog 
muzeja Vinkovci, koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog 
muzeja Vinkovci za 2011. 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 Vladimir Ćirić rekavši da je 
izvješće vrlo kvalitetno. Smatra da ulaganje u kulturu nije potrošnja već investicija u 
budućnost za razvoj grada i gospodarstva. Vinkovci su arheološka riznica i ogroman muzejski 
potencijal, ali se s obzirom na fundus muzeja koji je prerastao europske okvire pojavljuje 
problem prostora. Muzej je sa nedavnim nalazom srebrnog posuđa u Vinkovcima otvorio 
puteve prema Ministarstvu, ali se ovdje mora uključiti i Turistički ured koji do sada nije 
davao svoj doprinos promidžbi grada u ovom smislu. 

 
Vijećnica Milica Benić iznosi pohvale radu Muzeja, kao i usavršavanju njegovih 

djelatnika. 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da smo s obzirom na turistički potencijal u arheološkom 

smislu neprepoznatljiv grad, Turistička zajednica ne daje svoj doprinos i grad se ne prezentira 
dovoljno. Postavlja pitanje zašto građani Vinkovaca nisu mogli barem na jedan dan vidjeti 
iskopano blago u izvornom obliku. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak podržava naprijed iznijeto. 
 
Vijećnik Dubravko Korenika također iznosi pohvale za stručni rad Muzeja, te 

podržava izlaganje vijećnika Ćirića. Smatra da bi zbirka pronađenog blaga našla prikladno 
mjesto u prostoru sadašnje kavane, te da se Muzej treba baviti svojom djelatnošću i ne 
iznajmljivati taj prostor. Postavlja pitanje zašto se zakupcu kavane ne otkaže ugovor i 
obračunaju kamate te to smatra pogodovanjem. U izvješću je navedeno da je temeljem 
zaključka gradonačelnika odobreno zapošljavanje pripravnice te postavlja pitanje nema li 
Muzej Upravno vijeće. Također iznosi pohvalu za zapošljavanje informatičara u Muzeju ali 
smatra da bi bilo logičnije da je isti uposlen u gradskoj upravi te bio na raspolaganju svim 
gradskim ustanovama i institucijama. 
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Ravnatelj Danijel Petković iznosi da je dio izvješća koji se odnosi na zaključak 
gradonačelnika o zapošljavanju pripravnice nespretno sročen. Slaže se s naplatom kamata te 
iznosi da je već nekoliko puta pokretana ovrha. Vezano za raskid ugovora smatra da bi u 
ovom trenutku bio kontraproduktivan jer ugovor o najmu uskoro ističe. Također iznosi da je 
Ministarstvo spremno isfinancirati prostor za smještaj pronađenog blaga kao što je i učinilo na 
Lošinju i u Pazinu, a grad treba osigurati parcelu za izgradnju muzejskog prostora. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak slaže se s vijećnikom Korenikom da svi zakupci 

gradskih prostora trebaju uredno izmirivati svoje obveze. Također smatra da treba iskoristiti 
ovaj vrijedni nalaz i dobro ga prezentirati što široj javnosti, kako bi Ministarstvo u što većem 
omjeru financiralo izgradnju muzejskog kompleksa. 

 
Pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti Zdenko Rečić iznosi da je projekt 

muzejskog kompleksa prezentiran u Ministarstvu, ali se s tim nije izlazilo u javnost. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je ta informacija trebala biti poznata 

vijećnicima i nije u redu da isti nemaju informaciju o tome. 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 
2011. god. 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Borković, direktor Gradskog 

gospodarstva d.o.o. koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog 
gospodarstva d.o.o. Vinkovci za 2011. 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 Mate Vukušić postavlja 
pitanje povećanja bruto iznosa za plaće cca 20% u odnosu na 2010. god., odnosno da li se radi 
o zapošljavanju novih djelatnika ili povećanju plaća. 

 
Vijećnik Josip Bošnjak postavlja pitanje da li grad ima povjerenstvo koje ocjenjuje 

izgled novouređenih fasada jer dolazi do situacija da je zgrada sa pet ulaza obojana u pet 
različitih boja. Također se osvrće i na radove na toplinskoj izolaciji fasada, odnosno 
upozorava da izvođače radova ne nadziru stručni ljudi, te bi moglo doći do nekvalitetnog 
izvođenja istih radova što će se pokazati za nekoliko godina. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi slijedeće: 
- desetak godina prati poslovanje Gradskog gospodarstva te smatra da je dolaskom 

gosp. Borkovića na mjesto direktora napravljen pomak ali nedovoljno, 
- smatra da se ovdje mogao pripojiti i GTG kao i bazen koji su samo poslužili za 

uhljebljivanje kadrova, 
- postavlja pitanje zašto u nekim tvrtkama postoje menadžerski ugovori, a u drugima 

ne, odnosno pitanje neujednačenih kriterija, 
- smatra nelogičnim da ovako perspektivna tvrtka posluje tek s 30-tak tisuća kuna 

dobiti, odnosno da li postoji radi same sebe, 
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- smatra da bi se samo davanjem parkinga u koncesiju ostvario daleko veći prihod, a 
pauk služba ni ne može biti profitabilna, 

- kablovska televizija je zamrla jer u tvrtki nema inicijative i nije kadrovski ekipirana, 
- iznosi da Zakon o vlasništvu propisuje nužne popravke, a za sve nadogradnje treba 

dozvola, 
- na uređenju pojedinih zgrada rade kooperanti koji nemaju niti uposlenih niti plaćene 

obveze prema gradu, 
- da li su utužena dugovanja za najamninu. 
 
Vijećnik Anto Vidović smatra da je 2011. god. bila uspješna za tvrtku Gradsko 

gospodarstvo. Upozorava da se naplaćuje parking na mjestima gdje nema horizontalne 
signalizacije, te da je izvođenje građevinskih radova bez stručnog nadzora vrlo riskantno. 

 
Vijećnik Davor Vukovac postavlja pitanje, obzirom da tvrtka ima visoke iznose 

potraživanja, zašto pravna služba ne poradi na naplati istih. 
 
Vijećnik Dubravko Korenika smatra da bi se svaka struka trebala baviti svojim 

poslovima, odnosno da nije logično da inženjer šumarstva priča o financijama. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak upozorava da vijećnici trebaju birati riječi. 
 
Vijećnik Dubravko Korenika ispričava se vijećniku Vukovcu, na što isti iznosi da se 

radi o čistoj matematici. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Tomislav Borković iznosi 

slijedeće: 
- radi se o povećanju uposlenih – 4 djelatnika, 
- primjedbe vezane za nadzor nad radovima na uređenju pročelja prihvaća, ali 

obzirom da bi isto trebali financirati suvlasnici oni sami formiraju svoje komisije, 
- poslovanje parking službe pokriva minuse ostalih djelatnosti, 
- Gradsko gospodarstvo vodi evidenciju plaćanja najma, a dugovanja bi trebala 

utuživati pravna služba grada, 
- kriterij za odabir izvođača za uređenje pročelja je najniža cijena, 
- cijene parkinga su zadane i PDV je sadržan u njima tako da je povećanje PDV-a 

gubitak za tvrtku 
 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak predlaže da se kod pauk službe ne ide odmah na 
uklanjanje vozila već da se postupak provodi po fazama, odnosno vlasnik istog opomene i 
kazni s manjim novčanim iznosom. 

 
Direktor Gradskog gospodarstva prihvaća sugestiju predsjednika Gradskog vijeća i 

smatra da s istim prijedlogom treba ići prema gradu, napraviti analizu i pokazati socijalnu 
osjetljivost prema građanima. 

 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (19 „za“ i 6 „protiv“) donose 
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Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. 
Vinkovci za 2011. god. 
 
 
 Predsjednik Vijeća u 16,30 određuje stanku, a nastavak sjednice slijedi u 16,50 
sati. 

TOČKA 5. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, pročelnica 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, koja je iznijela Prijedlog 
Odluke o stavljanju izvan snage DPU CENTAR 1. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, vijećnici bez rasprave, jednoglasno donose 

ODLUKU 
o stavljanju izvan snage 

Detaljnog plana uređenja CENTAR 1 u Vinkovcima 
 

TOČKA 6. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Mandica Sanković, koja je 

iznijela Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
2011. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u Gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. 
do 2017. 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 Mate Vukušić rekavši da 
Vinkovci još uvijek ne gospodare svojim otpadom, a nada se da će to napraviti do 2017. god. 
Ovaj plan smatra popisom lijepih želja za čiju realizaciju nedostaju financijska sredstva. 
Nema selektivnog prikupljanja otpada dok se to ne provodi u kućanstvima, kao što se ne 
zbrinjava niti opasni otpad. Postavlja pitanje gdje se nalazi reciklažno dvorište za građevinski 
otpad, kao i što znači formulacija da su divlja odlagališta djelomično sanirana. Vezano za 
držanje domaćih životinja u gradu postavlja pitanje da li postoje rokovi za donošenje zabrane 
držanja. Izvješće u cjelini smatra manjkavim jer nema resursa kao ni sredstva za provođenje 
istog. 

Vijećnik Ivan Bosančić iznosi da je centar za gospodarenje otpadom predviđen u 
Jankovcima, ali je trenutno ministrica zamrzla sve projekte, što u konačnici može rezultirati 
time da će se ostati  bez sredstava EU namijenjenih za takve projekte. 

 
Vijećnik Drago Majstorović upozorava na divlju deponiju na privatnoj čestici koju je 

vlasnik pokušao urediti, a nalazi se uz gradsku česticu. Također upozorava da tvrtka 
„Nevkoš“ ne odvozi otpad koji nastane košnjom i uređivanjem gradskih čestica već traži da to 
građani dodatno plate. 

 
Pročelnica Sanković iznosi slijedeće: 
- građevinski otpad se odvozi u Vukovar, 
- djelomično znači da je potvrda glavnog projekta u pisanju, 
- kante za prikupljanje papira „Nevkoš“ je podijelio kućanstvima, 
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- Grad nije nadležan za opasni otpad, već to rade inspekcijske službe, 
- uklanjanje domaćih životinja iz grada nije moguće odjednom, ali se tolerira zbog 

ekonomske situacije. 
 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje pod čijom je nadležnosti divlje odlagalište 

otpada u V.N. Selu jer je u pitanju privatna parcela. 
 
Pročelnica Sanković odgovara da je to u nadležnosti komunalnih redara. 
 
Vijećnik Drago Majstorović ponovno postavlja pitanje odvoza sezonskog smeća 

(pokošena trava, lišće, granje i sl.). 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak zadužuje zamjenika gradonačelnika Tomislava 

Šarića da sa tvrtkom „Nevkoš“ dogovori model odvoza istog. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U KU 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. god. u okviru 
Plana gospodarenja otpadom u Gradu Vinkovcima  za razdoblje 2009. do 2017. god. 

 
TOČKA 7. 

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Mandica Sanković, koja je 
iznijela Prijedlog Odluke o prihvaćanju i potpisivanju «Sporazuma gradonačelnika» - 
dokumenta gradonačelnika gradova Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i 
održivog razvoja. 
 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 rekavši da je 
Gradsko vijeće prije 10 godina donijelo odluku o potpisivanju olborške povelje, ali u 
konačnici gradonačelnik istu nije potpisao jer je odluku Vijeća poništilo Poglavarstvo. Budući 
da se ovaj sporazum poziva na istu postavlja pitanje hoće li se ponoviti ista situacija. Smatra 
da bi trebalo prilagoditi gradske strukture i ljudske resurse kako bi se mogli uključiti u ovaj 
projekt, te postavlja pitanje zašto nije predviđeno da se zgrada gradske uprave, škole koje su u 
blizini te zgrada kazališta grije iz energane koju će Hrvatske šume raditi na lokaciji bivše 
„PIK-ove“ zgrade. Također postavlja pitanje zašto je promijenjena lokacija Energane koja je 
prvotno predviđena na Kanovcima gdje je i imala smisla, te smatra da je trebalo bolje 
informirati građane jer je lokacija promijenjena zbog pritiska istih. 

 
Vijećnik Zvonimir Mišić iznosi da su HŠ obavile razgovore sa svim institucijama u 

gradu jer se radi o velikom projektu. Nije se moglo decidirano reći kad će isti biti gotov, a HŠ 
se planiraju u Energanu uključiti kao peti ortak. 

 
Pročelnica Sanković vezano za pitanje vijećnika Vukušića odgovara da je predviđena 

suradnja gradova kroz razmjenu znanja i iskustava u korištenju energije. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
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ODLUKU  
o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika“ 

- dokumenta gradonačelnika gradova Europe  
o provedbi mjera energetske učinkovitosti  i održivog razvoja 

 

TOČKA 8. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica 
Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, koja je iznijela 
Prijedlog Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste i 
prodaji nekretnina u vlasništvu 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 Josip Bošnjak rekavši da je 
Naš dom novi tražio suglasnost za izgradnju teniskih i odbojkaških terena, državna agencija 
je dala suglasnost za boćalište i odbojkaške terene, a zaključkom gradonačelnika daje se 
suglasnost za izgradnju boćališta, teniskih i odbojkaških terena te postavlja pitanje da li tu 
može doći do pravnih problema s obzirom na različitosti. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika konstatira da su Vinkovci grad sporta, a ne 

gospodarstva. Tvornica o kojoj se govori otišla je u stečaj, nakon prodaje tvornice grad je 
trebao preuzeti svoju parcelu, da li je uopće bilo saznanja da sve ove godine netko koristi tu 
parcelu. Sve ovo smatra pogodovanjem pojedincima i nebrigom grada o svojoj imovini. 
Također postavlja pitanje da li se kontaktiralo vlasnike susjednih parcela o izgradnji sportskih 
terena, te zašto nema parcelacijskog elaborata i tko garantira da za izvjesno vrijeme na ovom 
mjestu neće biti izgrađena stambena zgrada, odnosno da promjenom GUP-a može doći do 
toga. Smatra apsurdnim provođenje javnog natječaja, ukoliko se već unaprijed zna kupac.  

 
Pročelnica Vuić-Resli odgovara da nema pravne zapreke jer se u svemu radi o 

sportskim terenima. Gradska parcela je u naravi cesta i nije mogla biti u pravnom prometu, a 
parcelacijski elaborat je proveden u gruntovnici na temelju izdane lokacijske dozvole. Parcela 
se može prodavati samo putem javnog natječaja. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanje da li je tražena suglasnost od susjeda za 

izgradnju ovih terena i da li postoje kriteriji za prodaju gradskih nekretnina, te mogu li 
vijećnici dobiti registar istih. Smatra da treba donijeti strateške odluke što će se graditi na 
pojedinim česticama. 

 
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Mandica 

Sanković odgovara da ova čestica nema neposrednih susjeda, a ovdje po GUP-u nema 
nadzemne gradnje. 

 
Vijećnik Mate Vukušić smatra da ovu točku treba vratiti na doradu i raspraviti na 

jednoj od slijedećih sjednica Vijeća.  
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da Gradsko vijeće nije tijelo koje treba 

nadzirati izdavanje lokacijskih dozvola, a slaže se da Grad treba imati registar svojih 
nekretnina i njihovih namjena.  

 
Pročelnica Vuić-Resli odgovara da nema potrebe za doradom materijala jer isti smatra 

kompletnim te predlaže donošenje predloženih odluka. 
 



 10

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (13 „za“, 5 „protiv“ i 2 
„uzdržana“) donose 

O D LU K U 
o ukidanju statusa javnog dobra u 
 općoj uporabi - nerazvrstane ceste 

 
I. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste na nekretninama u 
k.o. Vinkovci i to: 

- k.č.br. 6294/1 Dvorište u ulici Josipa Lovretića sa 13,00 m2 i 
- k.č.br. 6294/2 Dvorište u ulici Josipa Lovretića sa 398,00 m2, obadvije upisane u 
zk.ul.br. 1, kao javno dobro u općoj uporabi, a u nadležnosti Grada Vinkovaca. 

  
II. 

 Grad Vinkovci dozvoljava Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Vinkovcima 
da na nekretninama iz točke I. ovog Zaključka izvrši uknjižbu brisanja javnog dobra u općoj 
uporabi, te izvrši upis prava vlasništva za korist Grada Vinkovaca. 

III. 
Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom 

imovinom i mjesnu samoupravu. 
IV. 

 Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

Pod istom točkom dnevnog reda, a nakon provedene rasprave vijećnici većinom 
glasova (13 „za“, 5 „protiv“ i 2 „uzdržana“) donose 

O D LU K U 
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca 

I. 
Odobrava se prodaja putem javnog pisanog natječaja gradskih nekretnina upisanih u 

zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci i to: 
- k.č.br. 5250/1 Dvorište u ulici Josipa Lovretića sa 1084 m2, po početnoj cijeni od 

737.120,00 kn,  
- k.č.br. 6294/1 Dvorište u ulici Josipa Lovretića sa 13,00 m2, po početnoj cijeni od 

8.840,00 kn i 
- k.č.br. 6294/2 Dvorište u ulici Josipa Lovretića sa 398,00 m2, po početnoj cijeni od 

270.640,00 kn. 
 Gore navedene parcele nalaze se u dijelu ograđenog dvorišta poslovnog objekta koji se 
nalazi na susjednoj parceli 5251.  

II. 

 Ugovorna cijena plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od sklapanja 
kupoprodajnog ugovora. 

 Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnu knjigu izvršit će se nakon 
predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine. 

  
III. 

Natječaj će provesti Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju gradskih nekretnina. 
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IV. 
Za raspisivanje natječaja i stručne poslove u svezi s provođenjem natječaja zadužuje 

se Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.  
 

V. 
 Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 

odjela društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  školstva  za 2012. godinu. 
 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 Anto Jakovljević sa pitanjem 
do kada će se financirati prijevoz djece koja pohađaju škole izvan svojih upisnih područja, 
odnosno prijevoz djece iz Mirkovaca u Vinkovce. Smatra da bi se ova sredstva mogla 
iskoristiti za poboljšanje uvjeta u OŠ N. Tesle u Mirkovcima. 

 
Pročelnik Rečić odgovara da će se prijevoz financirati dok se ne osiguraju prostorni 

uvjeti da djeca pohađaju škole na svom upisnom području. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 „za“, 1 protiv i 4„uzdržana“) 

donose 
 

O D L U K U 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija   

osnovnog  školstva za  2012. godinu 
 

TOČKA 10. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 

Prijedlog Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2012. 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 Anto Jakovljević izrazivši 
zadovoljstvo što je za hitne intervencije u OŠ N. Tesle izdvojeno 80.000,00 kn. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 „za“ i 4„uzdržana“) donose 
 

O D L U K U 
o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja  

osnovnih škola Grada Vinkovaca  za 2012. god. 
 

TOČKA 11. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na 
području Grada Vinkovaca za 2012. 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, većinom glasova (16 „za“ i 4 
„uzdržana“) donose 

 
O D L U K U 

o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2012. god. 

 
TOČKA 12. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su na uvid dobili Informaciju o radu vrtića 
koji nisu u vlasništvu grada za 2011. god. 
 O istoj informaciji se nije glasalo već je samo primljena na znanje od strane vijećnika. 

 
TOČKA 13. 

Aktualna pitanja 
 

1. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje o zatvaranju poštanskog ureda u Mirkovcima. 
 
2. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje nedovoljnog broja stolica u MO „Centar“ 

odnosno nabavke novih, jer zbog nedostatka istih nije moguće održavati sastanke u ovom 
prostoru. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 

- poštanski ured u Mirkovcima je imao vrlo mali promet i nije bio rentabilan 
Hrvatskim poštama, a Grad je uputio apel Hrvatskim poštama da još razmotre 
mogućnost rada ovog ureda s obzirom da se nalazi na PPDS, 

- za MO „Centar“ je kupljeno 20 stolica i nije upoznat s nedostatkom istih. 
 

U nastavku sjednice gradonačelnik dr. Mladen Karlić izvijestio je o aktualnim 
zbivanjima u gradu između dvije sjednice Vijeća: 

- dana 06. 06. 2012. god. je u „pješačkoj zoni“ akcija „Kupujmo hrvatsko“ da bi se 
pomoglo nacionalnom gospodarstvu, 

- u posjetu je bila delegacija djece iz Berlina vezano uz projekt „Održivi razvoj i 
ekološka osviještenost“, 

- Vinkovci su se prije 17 godina uključili u projekt regionalne deponije koji se sada 
nalazi na međunarodnom sudu, odnosno prva arbitražna presuda iznosi 40 mil kn plus kamate 
za pet gradova osnivača (Osijek, Vinkovci, Vukovar, Županja i Beli Manastir), uložena je 
žalba i u roku od tri mjeseca ide na Trgovački sud u Zagrebu, te se nada izmjeni presude 
obzirom da tvrtka Strabag i Saubermacher nije ishodila građevinsku dozvolu. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak izvješćuje vijećnike da je raspisan natječaj za 

dodjelu priznanja Grada Vinkovaca i da je isti otvoren do 08. lipnja 2012. god. 
 

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 19,15 sati.  

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


