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 Z A P I S N I K 
sastavljen na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 10. ožujka 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   14. Milan Mavrović 
2. Anto Blažanović  15. Nada Čordašić 
3. Ivan Perić   16. Josip Vidosavljević   
4. Zdenka Raguž  17. Miljenko Omrčen  
5. Toma Mišić  18. Tomislav Šarić  
6. Jakov Barišić  19. Tunjo Tomić  
7. Zvonimir Mišić  20. Željko Brkić 
8. Vladimir Ćirić  21. Senko Bošnjak  
9. Željko Matica  22. Franjo Bilić  
10. Ante Todorić  23. Mihajlo Tomašković 
11. Ljubo Karaman   24. Vjekoslav Ivanić  
12. Željko Janović  25. Bogdan Maglov   
13. Anica Birač 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ivan Barbarić  4. Tomislav Zadro  
2. Damir Rimac  5. Vlatko Maslać 
3. Mate Vukušić  6. Mirjana Pešec 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Željko Beljo, zamjenik 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, Franjo Petrović, direktor «Poleta» d.o.o., Vinkovci, 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 prijedlog dnevnog reda koji nazočni vijećnici 

jednoglasno usvajaju. 
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. Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i početku obnašanja dužnosti    
    vijećnika. 
2. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne        
    infrastrukture za 2005. godinu. 
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4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  
       komunalne infrastrukture za  2005. godinu. 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa obavljanja komunalne     
      djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s     
      javnih površina za 2005. godinu. 
6.    Prijedlog za davanje jamstva za kreditno zaduženje «Polet» d.o.o. Vinkovci. 
7.    Pitanja i odgovori. 
 
 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne 

komisije koji je izvijestio da je vijećnica Gradskog vijeća Marica Beljo Rečić stavila mandat u 
mirovanje, te da je Hrvatska demokratska zajednica, s čije je liste izabrana vijećnica dostavila 
odluku po kojoj će je zamijeniti Ivan Perić. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda kao i zaključak Mandatne komisije nalazi se u prilogu 
zapisnika. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnik Ivan Perić polaže svečanu prisegu izgovarajući slijedeći 
tekst: 

“Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi 
gospodarskog i socijalnog probitka grada i Republike Hrvatske, da ću se u obnašanju dužnosti 
pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”. 
 
 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su Zvonimir Mišić, predsjednik Komisije za 

Statut i Poslovnik i Zlatko Dovhanj, tajnik Vijeća koji su iznijeli Prijedlog Poslovnika Gradskog 
vijeća 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, jednoglasno donose 
 

POSLOVNIK  

Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 
 
 
 

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

komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća 
o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. 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  što je 
razlog velikog povećanja kod rasvjete i održavanja zelenih površina. 

Pročelnik Slišković odgovara da su se u održavanju rasvjete pojavili neplanirani troškovi 
održavanja, a vezano za povećanje iznosa za održavanje zelenih površina odgovorit će se pismenim 
putem. 
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Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici većinom glasova «za» i 3 «uzdržana» glasa 
donose 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. god. 

 

I 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2005. god. 
II 

 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2005. 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 nogostup u ul. Josipa Kozarca koji je izgrađen do «stare brane» ići dalje. 

Vijećnik Bogdan Maglov postavlja slijedeća pitanja: 
- što je sa rasvjetom u ul. B. Radičevića, 
- zašto nije ništa učinjeno u rješavanju problema odvodnje podzemnih voda (koje su već 

krenule) u Mirkovcima, osim što je napravljen idejni projekt. 
Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnik Slišković iznosi slijedeće: 
- u ul. J. Kozarca riješen je pješački most, za stazu slijedi pisani odgovor, 
- za rasvjetu u ul. B. Radičevića ide potpisivanje ugovora, 
- problem odvodnje podzemnih voda u Mirkovcima trebaju financirati Hrvatske vode, 

osigurana su sredstva za tehničku dokumentaciju, lokacijsku i građevinsku dozvolu. 
Dodatni problem je kanalska mreža u dužini od 2 km na kojoj je 56 subjekata. 

 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici većinom glasova «za» i 1 «uzdržanim» glasom 

donose 
Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. god. 
 

I 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2005. god. 
II 

 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 
nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2005. god. 
 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 Anica Birač rekavši da je Klub 
vijećnika SDP-a protiv Izvješća jer je cijena ove usluge u odnosu na ostale gradove previsoka. 

Vijećnik Jakov Barišić, ispred Kluba vijećnika HDZ-a, iznosi stajalište da cijena ove usluge 
nije previsoka u odnosu na njezinu kvalitetu.  

Vijećnik Josip Vidosavljević stavlja primjedbu da je ovo sumarno izvješće bez analitike. 
Pročelnik Slišković odgovara da postoji analitički prikaz te da ga je moguće dostaviti 

vijećniku Vidosavljeviću.  
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i 6 glasova 

«protiv» donose 
 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja  

bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2005. god. 
 

I 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 

uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2005. god. 
 

II 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 

financija, koja je iznijela Prijedlog za davanje jamstva za kreditno zaduženje «Polet» d.o.o. 
Vinkovci. 

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 kakva 

je strategija grada i županije u odnosu na «Polet». Napominje da su u tijeku aktivnosti na 
revitalizaciji pruge Vinkovci-Osijek, te postavlja pitanje kako će se na poslovanje «Poleta» odraziti 
eventualna ponovna uspostava željezničke veze Vinkovci-Osijek i hoće li ova «Poletova» linija u 
tom slučaju biti rentabilna. 

Franjo Petrović, direktor «Poleta» d.o.o. iznosi da će se ova investicija vratiti kroz vremenski 
period od pet godina te da je investicija u cijelosti ekonomski opravdana, a rentabilnost osigurana.  

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i 4 «uzdržana» 
glasa donose 

O D L U K U 

I 
Trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Vinkovaca, “Polet” d.o.o. Vinkovci, 

Trg kralja Tomislava 1, odobrava se jamstvo Grada Vinkovaca za kreditnu liniju kod poslovne 
banke, u iznosu od 18.258.000,00 kuna, što je protuvrijednost 3.890.000 CDHF, na dan podnošenja 
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zahtjeva, 24. veljače 2006. godine, za realizaciju investicijskog programa: “Kupovina rabljenih 
autobusa – starosti 3 do 6 godina – slijedeće strukture: 

* za gradski i županijski promet 21 kom 
* za turistički promet 4 kom”. 

II 
 Ovlašćuje se gradonačelnik na potpisivanje akata vezanih za realizaciju ovog jamstva Grada 
Vinkovaca tvrtki “Polet” d.o.o. Vinkovci. 
 
 
 

TOČKA 7. 

Pitanja i odgovori. 
 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnio je izvješće o radu Poglavarstva između dvije 
sjednice Vijeća s posebnim osvrtom na aktivnosti u svezi regionalne deponije, donošenja GUP-a, 
aktivnosti u vezi s poduzetničko-industrijskom zonom «Jošine» i 10. Sajam zdravlja. 

 
 
7.1. Vijećnica Nada Čordašić upozorava na sve izraženiji problem buke i postavlja pitanje 

da li su u novi GUP ugrađene odredbe Zakona o zaštiti od buke. Navodi da treba donijeti Pravilnik 
kojim bi se odredile gradske zone s obzirom na namjenu, te iznosi da se građani tuže na buku iz 
ugostiteljskih objekata i na buku koju stvara «Dalekovod». Smatra da gradska uprava ne poštuje niti 
svoje odluke jer se odobrenja za produženo djelatno vrijeme daju prečesto (odnosno više od 10 puta 
godišnje) ne vodeći računa u tome da li su stambeni objekti udaljeni najmanje 300 m i da li su 
ugostitelji ispunili uvjete zaštite od buke.  

 
 
7.2. Vijećnik Milan Mavrović postavlja pitanje da li je moguće nešto učiniti u smislu da se 

obuzda otvaranje kineskih trgovina sa nekvalitetnom robom. Naši obrtnici imaju puno kvalitetniju 
robu i trebalo bi na neki način zaštititi nacionalne interese. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je GUP 

rađen sukladno svim pravilima struke te da su ispoštovani i propisi o zaštiti od buke. 
«Dalekovod» je u fazi zamjene stare opreme novom i suvremenijom, a ova modernizacija 

trebala bi smanjiti i razinu buke. 
Ugostiteljskim objektima radno vrijeme se produžava u skladu s važećim odlukama, a do 

sada nije bilo pritužbi niti od građana niti od policije. 
Kineske trgovine problem su u cijeloj Hrvatskoj, područje je regulirano međudržavnim 

ugovorima te lokalna samouprava nema nikakvih nadležnosti. 
 
 

7.3. Potpredsjednik Vijeća Mihajlo Tomašković iznosi da su nepoznate osobe ispred političke 
stranke HDSSB iz Osijeka izvršile nedopuštenu radnju ispisivanja natpisa (sprej crvene boje) na 
komunalnoj opremi u gradu Vinkovcima (žardinjere za cvijeće, oglasna mjesta predviđena za 
plakatiranje, parapeti ograda i sl.) a osobito u ulicama Trg dr. F. Tuđmana, H.D. Genschera i H.V. 
Hrvatinića čime je nanesena šteta na komunalnoj opremi i estetski narušen izgled grada osobito 
centra te predlaže da se osudi ovakvo necivilizirano ponašanje što nazočni vijećnici prihvaćaju 
većinom glasova «za» i 2 «uzdržana» glasa te donose slijedeći 
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Z A K LJ U Č A K 

 

I 
 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, ne ulazeći u ciljeve političkog djelovanja Hrvatskog 
demokratskog sabora Slavonije i Baranje (HDSSB), osuđuje nedolično ponašanje članova ili 
simpatizera HDSSB-a, koje se očitovalo ispisivanjem grafita te time naruživanjem i uništavanjem 
imovine na području Grada Vinkovaca. 

 
Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Ante Slišković 

izvještava da je iz Hrvatskih cesta dobivena informacija da će staviti ploču sa natpisom naselja 
Mirkovci na ulazu u mjesto, te da je Poglavarstvo oslobodilo OŠ Bartola Kašića od plaćanja 
komunalnog doprinosa za izgradnju školsko-športske dvorane. 

 
 
 
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 
13,40 sati. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 


