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Z A P I S N I K 
sastavljen na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 01. veljače 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. Marica Beljo-Rečić  17. Nada Čordašić   
4. Zdenka Raguž  18. Josip Vidosavljević  
5. Toma Mišić  19. Tomislav Zadro  
6. Jakov Barišić  20. Mirjana Pešec  
7. Vladimir Ćirić  21. Tomislav Šarić  
8. Ivan Barbarić  22. Tunjo Tomić 
9. Željko Matica  23. Željko Brkić  
10. Ante Todorić  24. Senko Bošnjak 
11. Ljubo Karaman   25. Franjo Bilić  
12. Damir Rimac  26. Mihajlo Tomašković 
13. Željko Janović  27. Vjekoslav Ivanić   
14. Mate Vukušić  28. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: SJEDNICI NIJE NAZOČAN: 
1. Zvonimir Mišić  1. Miljenko Omrčen 
2. Vlatko Maslać   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Željko Ilić 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, Ante Slišković, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Mario Komšić, v.d. pročelnika 
Upravnog odjela gospodarstva, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, 
Branka Jukić, stručni suradnik u istom Upravnom odjelu, 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 čita predloženi dnevni red, te konstatira 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.  

Predsjednik Vijeća isti prijedlog stavlja na glasovanje te vijećnici sa 6 glasova «za» i 22 glasa 
«protiv» odbacuju navedeni prijedlog. S obzirom da prijedlog SDP-a nije prošao predsjednik Vijeća 
konstatira da je usvojen predloženi dnevni red. 

Vijećnik Mate Vukušić stavlja primjedbu da prilikom predaje gore navedenog prijedloga nije 
bilo osobe zadužene za prijem akata na urudžbenom zapisniku te predsjednik Vijeća odgovara da će 
se u okviru stručne službe odrediti osoba zadužena za prijem akata kako se ubuduće ne bi događale 
takve situacije. 
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Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice koji vijećnici prihvaćaju bez primjedbi. 

 
D N E V N I     R E D 

 
1. Prijedlog Statuta Grada Vinkovaca. 
2. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja 

Grada Vinkovaca za 2004. god. 
3. Program javnih potreba u športu Grada Vinkovaca u 2006. godini. 
4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva za 2006. god. 
5. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2006. god. 
6. Prijedlog Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2006. god. 
7. Pitanja i odgovori. 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog odjela za 

normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Prijedlog Statuta Grada Vinkovaca. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda kao i zaključci Komisije za Statut i Poslovnik nalaze se u 

prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznose. 
U svom uvodnom izlaganju pročelnik Dovhanj istaknuo je kako bitnih izmjena u Statutu nema, 

a najveća je ona koja se odnosi na dobiveni status velikog grada čime je Grad dobio u nadležnost 
obavljanje novih poslova kao što su uređenje prometa na svom području, održavanje javnih cesta, 
izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata koji su vezani uz gradnju i provedbu 
dokumenata prostornog uređenja. Također je predviđena mogućnost da grad može preuzeti i dio 
poslova koje sad obavlja županija pod uvjetom da za obavljanje istih ima osigurane uvjete. S 
obzirom da status velikog grada još nije do kraja zakonski izreguliran, a da se ne bi došlo u situaciju 
da se Statut uskoro mora opet mijenjati, u Statut je dodana odredba da grad obavlja i ostale poslove 
sukladno posebnim zakonima. Po novome Statutu o uporabi imena i grba Grada Vinkovaca 
ubuduće bi odlučivalo Gradsko poglavarstvo i o tome izvještavalo Gradsko vijeće. 

Predsjednik Gradskog vijeća osvrćući se na novi Statut rekao je da se dobivanjem statusa 
velikog grada otvorila mogućnost da Grad puno samostalnije vodi gradsku politiku i skrbi o svojim 
građanima. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

STATUT 
GRADA VINKOVACA 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 
financija koja je prezentirala Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2004. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 U svom uvodnom izlaganju pročelnica Bošnjak istaknula je kako je državna revizija 
utvrdila da je poslovanje gradske uprave u skladu sa zakonom. Primjedbe koje je stavila državna 
revizija odnose se na slijedeće: 

- nenaplaćena potraživanja od komunalne naknade, 
- nenaplaćena potraživanja od zakupa gradskih poslovnih prostora, 
- plaćanje predujma za obavljanje određenih poslova. 
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Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac postavivši slijedeća 
pitanja: 
- koliko je ljetnih terasa za koje su izdana rješenja o uklanjanju stvarno uklonjeno, 
- kojoj je tvrtki dan predujam za izgradnju pješačke staze u iznosu od 97% ukupne 

vrijednosti posla. 
 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje zašto se nije ažurnije prišlo naplati gradskih 

potraživanja od komunalne naknade koja iznose skoro 5 milijuna kuna. 
Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja pitanje tko su dvije osobe ili tvrtke koje duguju skoro 

300.000,00 kn za zakup poslovnog prostora.  
Vezano za uklanjanje ljetnih terasa pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 

uređenja grada rekao je da će Upravni odjel o ovoj temi pripremiti pismeno izvješće za slijedeću 
sjednicu. 

Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnica Upravnog odjela financija Sanja Bošnjak rekla 
je da davanje predujma nije praksa te da je to bilo prvi puta. Predujam je dan za izgradnju pješačke 
staze u Šokačkoj ulici tvrtki «Cestorad», jer se radovi zbog vremenskih prilika nisu mogli izvesti u 
2004. god. kako je to prvotno planirano, te da se ne bi čekao prvi rebalans proračuna u 2005. što bi 
odgodilo ove radove za nekoliko mjeseci. Primjedba Državne revizije odnosi se ustvari na činjenicu 
da nisu uzeta sredstva osiguranja odnosno na politiku dobrog gospodarenja. Dugovanja za 
komunalnu naknadu odnose se uglavnom na građane neplatiše. 

Vezano za neplaćanje zakupa za davanje u najam poslovnog prostora odnosno nenaplaćena 
potraživanja od cca 300.000,00 kn za dva lokala pročelnica Bošnjak odgovorila je da se radi o 
poslovnim prostorima koje u zakupu imaju Pisačić i Musil i trenutno su u tijeku pregovori s njima o 
prebijanju dugovanja i ulaganja u zakupljene poslovne prostore. 

 
Predsjednik Vijeća predlaže slijedeće zaključke: 
- za narednu sjednicu Vijeća pripremiti informaciju o ljetnim terasama, 
- učiniti sve kako bi se poboljšala naplata svih potraživanja. 
 
 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Izvješće Državnog 
ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2004. 
god. te nazočni vijećnici sa 24 glasa “za” i 4 “suzdržana” glasa donose 

 
Z A K L J U Č A K 

 
I 

      Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenoj reviziji 
financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2004. godinu. 

 
Potom stavlja na glasovanje predložene zaključke te vijećnici sa 27 glasova “za” i 1 

“suzdržanim” glasom donose slijedeće zaključke: 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I 

      Zadužuje se Poglavarstvo da u svezi Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja Grada Vinkovaca za 2004. god. priredi, putem nadležnog odjela, za slijedeću sjednicu 
Gradskog vijeća izvješće o ljetnim terasama i poštivanju Odluke o komunalnom redu. 
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Z A K L J U Č A K 
 
I 

      Zadužuje se Poglavarstvo i nadležni upravni odjeli da poduzmu dodatne aktivnosti radi 
poboljšanja naplate svih potraživanja Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca u 
2006. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA PODRUČJE GRADA VINKOVACA  ZA 2006. GOD. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 
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 

 
ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija   
osnovnog   školstva  za   2006. godinu 

 
TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u školstvu na području 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 Bogdan Maglov rekavši da je 

uvođenje centralnog grijanja u postojeću zgradu OŠ Mirkovci koja je stara i u ruševnom stanju sa 
pozicije dobrog gospodara ekonomski neisplativo. 

Pročelnik Rečić odgovara da su ovo radovi prema planu 2004.-2006., a izgradnja nove zgrade 
osnovne škole u Mirkovcima može se predvidjeti u budućem planu. 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za   2006. god. 
 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 

Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2006. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
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ODLUKU 
o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za   2006. god. 
 
 
 

TOČKA 7. 
Pitanja i odgovori. 

 
 

7.1. Vijećnik Ljubo Karaman upoznaje vijećnike da je ukinuta konzervatorska zaštita u ul. 
J. Kozarca na Krnjašu. Budući da su stanovnici ovog dijela Vinkovaca zainteresirani za ponovno 
uvođenje konzervatorske zaštite na postojećim objektima u ovoj ulici traži da Grad dade podršku 
ovim nastojanjima. 

Predsjednik Vijeća odgovara da će se problematika u svezi konzervatorske zaštite na 
Krnjašu proslijediti stručnim službama grada. 

 
 
7.2. Vijećnik Damir Rimac podržava izlaganje vijećnika Karamana, te postavlja pitanje u 

kojoj su fazi aktivnosti vezane za regionalno odlagalište otpada. 
 
Zamjenik gradonačelnika Željko Beljo odgovara da se čeka odluka Grada Osijeka, a 

alternativno odlagalište je u Jankovcima. 
 
 
7.3. Vijećnik Milan Mavrović postavlja slijedeća pitanja: 

- kada će biti uređen parking iza tržnice, 
- da li je Komunalno redarstvo upoznato sa bespravno postavljenim fizičkim preprekama u 

ul. M. Gupca koje onemogućuju parkiranje. 
 
Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Ante Slišković 

odgovara da parking iza tržnice nije u programu za 2006. god., a Komunalno redarstvo nije 
upoznato sa preprekama u ul. M. Gupca, ali će se vidjeti stanje na terenu. 

 
 
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 
13,30 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


