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Z A P I S N I K 
sastavljen na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 28. lipnja 2004. god. 
u prostoriji velike gradske vijećnice, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Nade Gagro    
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Zdenko Rečić  13. Anica Birač 
2. Toma Mišić   14. Željko Janović 
3. Ivan Perić   15. Mate Vukušić 
4. Đuro Vidić   16. Zlatko Cvrković 
5. Ilija Stević   17. Josip Vidosavljević 
6. Martina Liščić  18. Nada Gagro 
7. Anto Blažanović  19. Vladimir Došen 
8. Ljubo Karaman  20. Zvonimir Paulenka 
9. Milan Bošnjak  21. Rudolf Klajn 
10. Vladimir Ćirić  22. Ivan Kopčić 
11. Josip Bošnjak  23. Antun Toni Žagar 
12. Dubravka Kraljević   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:   
1. Marijana Šikić  5. Marijana Rosandić 
2. Ivan Senčić   6. Tomislav Samac 
3. Damir Rimac  7. Stjepan Zeko 
4. Željko Rapčan  8. Mato Vukovac 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Petar Kulić i Željko Beljo, zamjenici 
gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, 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, Ivan Domanovac, ravnatelj Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada 
istočne Slavonije, Franjo Petrović, direktor «Poleta» d.o.o., Dražen Milinković, direktor 
“Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije” d.o.o., Marko Marčinko, direktor «Stanoservisa» d.o.o., 
član Poglavarstva Božo Galić, 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. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice 

Gradskog vijeća koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog 
dnevnog reda današnje sjednice. 

 
Nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red. 
 
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Izvješće Mandatne komisije o ostavci vijećnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 

- Prisega novog vijećnika 
2. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenoj reviziji Proračuna 

Grada Vinkovaca za 2003. godinu. 
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3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vinkovaca za 2004. godinu. 
4. Izvješće o radu  Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije za 

2003. godinu. 
5. Izvješće o poslovanju POLET-a d.o.o. Vinkovci za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2003. 

godine. 
6. Financijsko izvješće „Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije“ d.o.o. za 2003. godinu. 
7. Izvješće o radu „Stanoservisa“ d.o.o. Vinkovci za 2003. godinu, te plan aktivnosti i rada u 

2004. godini. 
8. Prijedlog o razrješenju i imenovanju doktora medicine-mrtvozornika za Grad Vinkovce. 
9. R a z n o . 
10. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Antun Toni Žagar, član Mandatne komisije 

koji je izvijestio da je vijećnik SDP-a Goran Heffer podnio ostavku na dužnost vijećnika u 
Gradskom vijeću iz razloga što je izabran za člana Poglavarstva Vukovarsko-srijemske županije. 
Stranka je predložila da umjesto vijećnika Gorana Heffera u sastav Gradskog vijeća uđe novi 
kandidat s izborne liste SDP-a na lokalnim izborima 2001. god. – Josip Bošnjak. Mandatna 
komisija je isti prijedlog prihvatila na svojoj sjednici dana 28. lipnja 2004. god.  

Nakon toga novoizabrani vijećnik  položio je prisegu. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 

financija koja je vijećnike izvijestila o nalazu Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda 
Vukovar, o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Vinkovaca 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 L J U Č A K 
I 

      Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenoj reviziji 
Proračuna Grada Vinkovaca za 2003. godinu. 
 

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

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vinkovaca  za 2004. 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 Vidosavljević sa pitanjem 

zašto je prilikom prodaje gradilišta u ul. Majke Tereze 14 gradilišta prodano istoj osobi. 
Sanja Bošnjak odgovara da je ista osoba bila najpovoljniji ponuditelj na 14 parcela ali je u 

konačnici kupila samo dvije parcele. 
Isto objašnjenje dala je i Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje 

gradskom imovinom i lokalnu samoupravu. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vinkovaca za 2004. god. te vijećnici 
sa 21 glasom “za” i 2 “suzdržana” glasa donose 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopuanama Proračuna Grada Vinkovaca za 2004. god. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Domanovac, ravnatelj Javne ustanove 

za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije koji je iznio podnio Izvješće o radu Javne 
ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije za 2003. god. 
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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 Ilija Stević rekavši da se Javna 
ustanova do početka rada financira iz proračuna osnivača te ga stoga zanima okvirni datum 
početka rada. 

Ivan Domanovac odgovara da se početak rada Ustanove, odnosno odlaganje prvih 
količina komunalnog otpada, može očekivati u ljeto 2006. god. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno  
donose 

Z A K LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o stanju projekta i provedenim aktivnostima Javne ustanove za 
zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije u 2003. godini. 

 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Franjo Petrović, direktor «Poleta» d.o.o. koji 

je podnio Izvješće o poslovanju «Poleta» d.o.o. Vinkovci za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 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 Mate Vukušić osvrnuvši se na 
ekskurziju učenika Tehničke škole koju je organizirala «Poletova» agencija i koja po njegovom 
mišljenju ni u jednom pogledu nije odrađena kako treba te traži pojašnjenje tih događanja. 

Postavlja pitanje zašto «Polet» rasprodaje svoju imovinu u industrijskoj zoni i gradi 
servisnu radionicu u stambenoj zoni što smatra pogrešnim potezom, jer je tendencija da se takvi 
objekti izmještaju van naselja. Shvaća da je to «Poletu» financijski isplativo ali smatra da Grad 
kao vlasnik zemljišta tu nema interesa, a Grad bi trebao voditi računa i o svojim građanima koji 
stanuju u tom dijelu grada, odnosno njihovim interesima i potrebama. 

Postavlja i pitanje starosti voznog parka, odnosno autobusa te njihove tehničke i 
ekološke ispravnosti odnosno da li može doći do situacije, koja se nedavno dogodila u jednom 
dijelu države, da vožnja takvim vozilima ugrozi ljudsko zdravlje i živote. 

Odgovarajući na postavljena pitanja Petrović je rekao da ni u samom «Poletu» nisu 
zadovoljni putničkom agencijom, ali ona mora postojati da bi mogli davati autobuse u najam. 

Vezano za radionicu iznosi da će ista biti izgrađena po najmodernijim građevinskim 
(maksimalna zaštita od buke i štetnih utjecaja na okolinu) i ekološkim standardima tako da 
stanovnici tog dijela grada neće imati nikakvih problema vezano za buku i zagađivanje okoliša. 
Vezano za prodaju imovine u industrijskoj zoni odgovara da je «Polet» prisiljen na to jer nema 
drugog načina da se obnovi zastarjeli vozni park. Najstariji autobus star je 22 godine. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, sa 15 glasova 
“za” i 7 “suzdržanih” glasova i 1 glasom «protiv» donose 

 
Z A K L J U Č A K 

I 
      Prihvaća se Izvješće o poslovanju “Poleta” d.o.o. Vinkovci, za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2003. godine. 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Božo Galić, direktor «Vinkovačkog vodovoda 

i kanalizacije» d.o.o. u 2003. god., koji je podnio Financijsko izvješće «Vinkovačkog vodovoda i 
kanalizacije» d.o.o. 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 Željko Janović sa pitanjem da li će 
po završetku kolektora doći do povećanja cijene vode. Isti vijećnik ukazuje na to da voda u 
posljednje vrijeme ima čudan miris i okus. 
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Odgovarajući na postavljena pitanja Galić je rekao da je 60% sredstava za kolektor 
nepovratno, a 40% se vraća kroz 10 godina, s tim da je do sada bila praksa da država participira 
u otplati ovih 40%. Jasno je da novi uređaj opterećuje cijenu vode i da će biti korekcije cijene 
prema krajnjim potrošačima, ali u kojem postotku to će se znati onda kada se bude vidjelo koliki 
će se iznos sredstava za kolektor vraćati. Vezano za kvalitetu vode Galić iznosi da voda prema 
svim ispitivanjima rađenim u posljednje vrijeme zadovoljava sve kriterije i da je pitka. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno 
donose  

Z A K L J U Č A K 
I 

 Prihvaća se Financijsko izvješće o poslovanju “Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije” 
Vinkovci za 2003. godinu. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Marko Marčinko, direktor «Stanoservisa» 

d.o.o., koji je podnio Izvješće o radu «Stanoservisa» d.o.o. za 2003. god., te plan aktivnosti i rada 
u 2004. 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 Vidosavljević s prijedlogom da 
«Stanoservis» u svoju djelatnost uključi poslove čišćenja zgrada. 

Vijećnik Zlatko Cvrković postavlja pitanje zašto stanari ne dobivaju godišnje izvješće za 
svaku zgradu pojedinačno, koliko je novca prikupljeno i u koje svrhe je upotrijebljen. 

U odgovoru na postavljena pitanje Marčinko ukazuje na to da «Stanoservis» upravlja sa 
zajedničkim dijelovima stambenih zgrada u kojima su stanovi u najvećem broju u privatnom 
vlasništvu pa tako i stanari osiguravaju čišćenje na način koji smatraju najsvrsishodnijim. Vezano 
za dostavu izvješća predstavnici stanara dobivaju izvješća za svaku zgradu, a na njima je koliko 
će ih prezentirati ostalim stanarima. U «Stanoservisu» imaju mogućnost umnožavanja izvješća za 
sve stanare u zgradi, ukoliko to žele.  

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno 
donose 

Z A K L J U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju tvrtke “Stanoservis” d.o.o. Vinkovci za 2003. godinu te 
Plan aktivnosti i rada u 2004. godini. 
 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i 

pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Prijedlog o 
razriješenju i imenovanju doktora medicine-mrtvozornika za Grad Vinkovce. 

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 
 

P R I J E D L O G 
o razrješenju i imenovanju doktora medicine-mrtvozornika  

za Grad Vinkovce 
 

I 
 Predlaže se Vukovarsko-srijemskoj županiji da razriješi doktore medicine-mrtvozornike 
za područje Grada Vinkovaca: 
1. dr. Antoniju Đuzel – mrtvozornik 
2. dr. Ileana Krišto – mrtvozornik,  
te da imenuje novog mrtvozornika: 
1. dr. Ivonu Kotlić. 
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II 
 Ovaj Prijedlog dostavit će se Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavit će se u 
“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 9. 

Razno  
 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica Vijeća poziva stranke koje nisu dostavile svoje 
prijedloge za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova, a čije je osnivanje inicirao Klub vijećnika 
SDP-a,  da to učine. 

 
TOČKA 10. 

Pitanja i odgovori 
 
11.1. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje zašto da danas nije sanirana cesta u ul. A. 

Stepinca, koja je prokopana još 23. lipnja. 
Isti vijećnik iznosi da je dobio odgovor od «Nevkoša» vezano za odvoz smeća noću u kojem 

stoji da je cijena noćnog odvoza veća za 30%. Predlaže da Grad odredi ulice u užem centru 
grada iz kojih bi se smeće odvozilo noću i pokrije ovu razliku. 

 
11.2. Vijećnica Dubravka Kraljević traži da se vijećnicima dostavi financijsko izvješće o 

poslovanju prošlogodišnjih «Vinkovačkih jeseni», te moli detaljnije izvješće o predviđenoj 
manifestaciji «Vinkovačko ljeto» s obzirom da je u rebalansu proračuna za ovu manifestaciju 
predviđeno 250.000,00 kn. 

Ista vijećnica prenosi molbu građana naselja «Nova brana» da se cesta do njihovog naselja 
bar naspe kamenom. 

 
11.3. Vijećnik Josip Vidosavljević smatra nedopustivim nepostojanje aktualnog sata u ovom 

Gradskom vijeću niti nakon 11 godina od konstituiraja istog. 
 
11.4. Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj iznosi da je od Ministarstva stigla naredba o 

obaveznom uništavanju ambrozije i Grad je u tu svrhu osgiurao 50.000,00 kn, te je stoga zahtjev 
vijećnika Vukovca o stavljanju točke vezane za ovu problematiku na dnevni red sjednice 
Gradskog vijeća bespredmetan. 

 
Odgovore na neka od postavljenih pitanja dao je zamjenik gradonačelnika Željko Beljo: 
- vezano za cestu u ul. A. Stepinca i cestu prema naselju «Nova brana» pismeno će se na 

slijedećoj sjednici očitovati pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, 

- odvoz smeća se može organizirati ujutro od 06,00-09,00 sati s istom cijenom kao i do 
sada, a smeće neće stajati cijeli dan na ulici, 

- vijećnici Dubravki Kraljević dostavit će se pismeno izvješće o prošlogodišnjim 
«Vinkovačkim jesenima», 

- u okviru «Vinkovačkog ljeta» bit će organizirano 7 koncerata. 
 
Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen predsjednica Vijeća istu je zaključila u 

14,20 sati. 
 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Nada Gagro, dipl. iur.  


