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Z A P I S N I K 
sastavljen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

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

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Božo Galić, župan vukovarsko-srijemski, 
Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici 
gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Nada Gagro, članica Poglavarstva, 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, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, Mario Komšić, v.d. pročelnika Upravnog odjela gospodarstva, Stjepan Jozić, 
ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci, Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta «Joza Ivakić» 
Vinkovci, Emilija Pezer, v.d. ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Mile Župarić, 
ravnatelj Centra za predškolski odgoj Vinkovci, Antun Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Vinkovci, Lidija Živković – Dom zdravlja 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 te izvješćuje nazočne vijećnike da u Gradskom vijeću više 

ne djeluje Klub vijećnika DC-a. 
Nakon toga čita prijedlog dnevnog reda koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju. 
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice te vijećnica Nada Čordašić iznosi primjedbu na točku 7.1. zapisnika navodeći da  
umjesto riječi «Pravilnik» treba stajati «Odluka», jer se pravilnik donosi na razini države, a grad 
ovu problematiku regulira odlukom. Nakon toga vijećnici jednoglasno prihvaćaju skraćeni zapisnik 
s prethodne sjednice Vijeća zajedno s navedenom primjedbom. 
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 Prije početka rasprave o točkama dnevnog reda nazočnima se obratio župan vukovarsko-
srijemski Božo Galić rekavši da je u programu rada županijskog Poglavarstva posebno predviđen 
rad na terenu, a u svrhu ostvarivanja što uže suradnje s jedinicama lokalne samouprave (općinama i 
gradovima) te su se tako najprije obilazile općine u našoj županiji, a sada su na red došli gradovi. U 
tijeku su i dogovori za održavanje zajedničke sjednice Gradskog i Županijskog poglavarstva, na 
temu zajedničkih aktivnosti, kapitalnih ulaganja  i Strategije razvoja grada Vinkovaca. U svom 
izlaganju župan je naglasio da «sredstava za aktivnosti i programe ima, a do njih se može doći samo 
zajedničkom suradnjom i nastupom». 

 
 

D N E V N I     R E D 
 
Skraćeni zapisnik. 
1. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vinkovaca za 2005. god. 
2. Prijedlog Izvješća o radu Gradskog muzeja Vinkovci  za 2005. god. 
3. Prijedlog Izvješća o radu Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ za 2005. god. 
4. Prijedlog Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2005. god. 
5. Prijedlog Izvješća o radu Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2005. god. 
6. Prijedlog Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe za 2005. god. 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mirkovci. 
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju i razrješenju doktora medicine - mrtvozornika za Grad 

Vinkovce. 
9. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 

financija, koja je iznijela Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vinkovaca 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 Damir Rimac rekavši da je 

prihodovna strana ostvarena planski, a rashodovna čak i niže od plana. Konstatira da je prihodovna 
strana opterećena padom prihoda od naplate poreza što se posebno odnosi na porez na potrošnju 
alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na reklame i porez na tvrtku, kao i na naknade za koncesije. 

Isti vijećnik postavlja pitanje koliko je uposlenih u gradskoj upravi te kolika je visina njihove 
plaće i plaće po stupnju stručne spreme, te predlaže da se napravi komparacija plaća u gradskoj 
upravi sa plaćama u gospodarstvu grada i županije. 

Vijećnik Željko Janović postavlja slijedeća pitanja: 
- na što se odnose subvencije „Poletu“ u iznosu od 400.000,00 kn, 
- da li je odustaje od projekta regionalne deponije s obzirom na činjenicu da je za istu 2004. 

god. izdvojeno 100.000,00 kn, a 2005. god. 30.000,00 kn. 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da nenaplaćena potraživanja grada iznose 32,5 mil kuna što 

iznosi 45% proračuna, te postavlja pitanje kolika je uopće vjerojatnost naplate tih potraživanja. 
Konstatira da je razlika između potraživanja i obveza grada 10 mil kuna, te postavlja pitanje na što 
se odnose potraživanja od 193.000,00 kn označena kao potraživanja na ime stipendija, jer smatra da 
se iznos od 500,00 kn prije može smatrati socijalnom pomoći. 

Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnica Bošnjak iznosi slijedeće: 
- samo jedan obveznik gradu trenutačno duguje 190.000,00 kn po osnovi poreza na 

potrošnju, te će se krenuti u parcijalnu blokadu računa dužnika, a porez na reklame ukinut 
je 2001. god. te se u ovom slučaju radi o dugovima iz prethodnog razdoblja, 

- u gradskoj upravi je 69 uposlenih, a prosječna plaća je oko 4.900,00 kn, 
- subvencije dane „Poletu“ odnose se na prijevoz umirovljenika, 
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- vezano za potraživanja grada od kojih se veliki dio odnosi na potraživanja građana po 
osnovi komunalne naknade novim propisima regulirano je da će se od sada u suradnji sa 
Poreznom upravom i Zavodom za mirovinsko osiguranje lakše dolaziti do podataka gdje i 
kakvu naknadu primaju dužnici što će pridonijeti boljoj naplati komunalne naknade od 
fizičkih osoba, 

- potraživanja od 193.000,00 kn odnose se na razdoblje kada su stipendije bile veće (1.300,00 
kn) i kada je Pravilnikom bilo određeno njihovo vraćanje. 

 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova „za“ 

donose 
GODIŠNJI OBRAČUN 

PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2005. GOD. 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja 

Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu Gradskog muzeja Vinkovci za 2005. 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 LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja Vinkovci za 2005. god. 
 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta 

«Joza Ivakić» Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu Gradskog kazališta «Joza Ivakić» 
Vinkovci za 2005. 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 LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog kazališta “Joza Ivakić”Vinkovci za 2005. god. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Emilija Pezer, v.d. ravnateljice Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu Gradske knjižnice i 
čitaonice Vinkovci 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 Milan Mavrović izrazivši pohvalu 
izvješću te nazočni vijećnici jednoglasno donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

I 
 Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2005. god. 
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TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mile Župarić, ravnatelj Centra za predškolski 

odgoj Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu Centra za predškolski odgoj Vinkovci 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 predsjednik Gradskog vijeća Senko 
Bošnjak rekavši da se planira tematska sjednica Gradskog vijeća vezana uz problematiku 
predškolskog odgoja. 

Vijećnica Anica Birač, u ime Kluba vijećnika SDP-a, iznosi neslaganje s politikom grada u 
odnosu na Centar za predškolski odgoj, jer je participacija grada u ekonomskoj cijeni vrtića niska. 
Djelatnici Centra nemaju potpisan kolektivni ugovor, a nema niti dovoljno stručnog kadra. Iznosi 
podatak da se svake godine na području grada u prvi razred osnovne škole upisuje 400-500 djece, a 
malu školu polazi cca 170. Smatra da bi Grad trebao sufinancirati dio troškova za malu školu. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i 5 «uzdržanih» 
glasova donose 

Z A K LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o radu Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2005. god. 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Antun Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne 

postrojbe Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci 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 Mate Vukušić sa pitanjem da li će se 

realizirati pranje ulica u ljetnim mjesecima, na što je Jelić odgovorio da vatrogasna postrojba ima 
samo jednu cisternu za pitku vodu, odnosno da nema dovoljno cisterni da bi se moglo organizirati 
pranje ulica. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
I 

 Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca za 2005. god. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
škole Mirkovci. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o promjeni naziva Osnovne škole Mirkovci 
I 

 Utvrđuje se novi naziv Osnovne škole Mirkovci, tako da mjesto dosadašnjeg naziva novi 
naziv glasi: 

Osnovna škola Nikole Tesle 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Lidija Živković – Dom zdravlja Vinkovci, 

koja je iznijela Prijedlog Rješenja o imenovanju i razrješenju 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 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. Tomislav Miškić – mrtvozornik, 
2. dr. Renato Novaković – mrtvozornik, 
3. dr. Iva Mardešić – mrtvozornik, 
4. dr. Mira Opačak – mrtvozornik, 
5. dr. Mislav Šimunić – zamjenik mrtvozornika, 
6. dr. Zdravko Balen – zamjenik mrtvozornika, 
7. dr. Mehmed Bajramović – zamjenik mrtvozornika, 
8. dr. Ela Marković – zamjenik mrtvozornika, 
9. dr. Vesna Dejanović – zamjenik mrtvozornika, 
 
te da imenuje nove mrtvozornike: 
 
1. dr. Adam Ilić – mrtvozornik, 
2. dr. Renato Novaković – mrtvozornik, 
3. dr. Iva Mardešić – mrtvozornik, 
4. dr. Nataša Glodić -  mrtvozornik, 
5. dr. Mira Opačak – zamjenik mrtvozornika, 
6. dr. Mislav Šimunić – zamjenik mrtvozornika, 
7. dr. Zdravko Balen – zamjenik mrtvozornika, 
8. dr. Mehmed Bajramović – zamjenik mrtvozornika, 
9. dr. Ela Marković – zamjenik mrtvozornika, 
10. dr. Vesna Dejanović – zamjenik mrtvozornika, 
11. dr. Zvonimir Stipanović - zamjenik mrtvozornika, 
12. dr. Blanka Huber – zamjenik mrtvozornika. 

II 
 Ovaj Prijedlog dostavit će se Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 9. 
Pitanja i odgovori. 

 
9.1. Vijećnik Milan Mavrović postavlja pitanje što se čini u pogledu obrane grada od 

predstojeće najezde komaraca. 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je u tijeku natječaj za radove (3 tretmana), no 

s obzirom na vremenske prilike i postotak vlage teško ćemo to riješiti bez pomoći države. Najveći 
izvor je u Kunjevačkoj šumi te bi rješavanju trebalo prići od tog žarišta.   
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9.2. Vijećnik Bogdan Maglov postavlja pitanje zašto na ulazu u Mirkovce nije stavljen 
natpis mjesta Mirkovci nego Vinkovci. 

Predsjednik Gradskog vijeća Senko Bošnjak, kao ravnatelj županijske Uprave za ceste, 
iznosi da na ulazu u mjesto mora stajati natpis Vinkovci, a ispod tog natpisa Mirkovci, jer su 
Mirkovci sastavni dio grada Vinkovaca. 

 
 
9.3. Vijećnik Željko Janović postavlja pitanje što je sa završetkom zemljanih radova u ul. J. 

Kozarca. 
Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada 

odgovara da će se na teren uputiti nadležne službe. 
 
 
9.4. Vijećnica Nada Čordašić postavlja pitanje zašto u Planu nabave za 2006. god. nije 

raščlanjen iznos od 2.800.000,00 kn koji se odnosi na ceste u Poduzetničko-industrijskoj zoni 
«Jošine». 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je iznos od 2.800.000,00 kn stavljen uvjetno 
ako bude izgrađena poduzetnička zona. 

 
 
Gradonačelnik je izvijestio nazočne vijećnike o nedavno održanom Sajmu zdravlja, a 

vezano za regionalnu deponiju čeka se izjašnjavanje Grada Osijeka (rok do 05. 05.) da li će ići u 
ovaj projekt ili će raskinuti ugovor (u tom slučaju snose troškove koji proizlaze iz raskida ugovora). 

 
 
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 
14,15 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


