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Z A P I S N I K 
sastavljen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 08. lipnja 2006. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Anto Blažanović  12. Josip Vidosavljević 
2. Ivan Perić   13. Željko Turda   
3. Zdenka Raguž  14. Tomislav Zadro  
4. Toma Mišić  15. Mirjana Pešec  
5. Jakov Barišić  16. Tomislav Šarić 
6. Vladimir Ćirić  17. Željko Brkić  
7. Željko Matica  18. Senko Bošnjak 
8. Ante Todorić  19. Mihajlo Tomašković 
9. Ljubo Karaman   20. Vjekoslav Ivanić  
10. Damir Rimac  21. Bogdan Maglov 
11. Milan Mavrović    
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ivan Klarić   6. Anica Birač 
2. Zvonimir Mišić  7. Nada Čordašić  
3. Ivan Barbarić  8. Tunjo Tomić 
4. Željko Janović  9. Franjo Bilić 
5. Mate Vukušić 
 

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, Nada Gagro, članica Poglavarstva, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, Ante Slišković, pročelnik Upravnog 
odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, 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 vijećnici sa 14 glasova «za» 

usvajaju predloženi dnevni red. 
Nakon toga predsjednik Vijeća izvješćuje 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 5 glasova «za» i većinom 
glasova «protiv» odbacuju navedeni prijedlog. S obzirom da prijedlog SDP-a nije prošao 
predsjednik Vijeća konstatira da je usvojen predloženi dnevni red. 

Vijećnik Damir Rimac ispred Kluba vijećnika SDP-a postavlja pitanje što je sa tematskom 
sjednicom Gradskog vijeća o radu Centra za predškolski odgoj na što predsjednik Vijeća odgovara 
da će ova tematska sjednica biti održana prije Dana grada – 20. srpnja. 

Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice koji vijećnici 
jednoglasno usvajaju, nakon čega se prešlo na raspravljanje o točkama dnevnog reda. 
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D N E V N I     R E D 
Skraćeni zapisnik. 
1. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u Gradu Vinkovcima. 
2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem 

ugovora o koncesiji u Gradu Vinkovcima. 
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci. 
4. Izvješće Mandatne komisije o ostavci na dužnost gradskog vijećnika i utvrđivanju početka 

obnašanja dužnosti vijećnika HNS-a, s kandidacijske liste SDP, HSS, HNS i SBHS. 
5. Prijedlog Rješenja o određivanju naziva ulicama bez naziva i preimenovanju ulica. 
6. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 

komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
u Gradu Vinkovcima. 

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 
 

O D L U K U 
o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju  

temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u Gradu Vinkovcima 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova u Gradu Vinkovcima («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 2/02 i 6/03 
ispr.) u članku 9. iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi: 

«- potvrdu Grada Vinkovaca o plaćenim obvezama prema Gradu Vinkovcima ne stariju od 
30 dana». 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 

Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o 
koncesiji u Gradu Vinkovcima. 

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 
 

O D L U K U 
o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima  

koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji u Gradu Vinkovcima 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji u 

Gradu Vinkovcima («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 2/02, 6a/02, 6/03 ispr., 7/04 i 13/05) u 
članku 8. iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi: 

«- potvrdu Grada Vinkovaca o plaćenim obvezama prema Gradu Vinkovcima ne stariju od 
30 dana». 
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Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja koji je ispred koalicije HDZ-HSP-HSLS-HSU iznio prijedlog da se za članove 
Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci imenuju Božo Galić i Ljiljana Spajić. 

Klub vijećnika SDP-a iznosi prijedlog da se za člana Upravnog vijeća imenuje Anica Birač. 
Predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje navedene prijedloge te se vijećnici izjašnjavaju 

kako slijedi: 
Božo Galić – 15 glasova «za», 
Ljiljana Spajić – 20 glasova «za», 
Anica Birač – 5 glasova «za». 
Predsjednik Vijeća konstatira da je prošao prijedlog koalicije HDZ-HSP-HSLS-HSU te 

vijećnici donose 
R J E Š E NJ E 

I 
Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iz reda javnih 

djelatnika imenuju se: 
1. Božo Galić 
2. Ljiljana Spajić 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 

Grada Vinkovaca. 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne 
komisije koji je izvijestio da je zaprimljen prijedlog HNS-a, kojim se predlaže da Gradsko vijeće 
prihvati ostavku gosp. Miljenka Omrčena izabranog na dužnost gradskog vijećnika s izborne liste 
HNS-a, te da suglasno odredbama Međustranačkog sporazuma o pred/postizbornoj suradnji HNS-a 
sa SDP-om i HSS-om na njegovo mjesto imenuje gosp. Željka Turdu – izborna lista HNS-a. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda kao i zaključak Mandatne komisije nalazi se u prilogu 
zapisnika te se ovdje posebno ne iznose. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnik Željko Turda 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 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Komisije za 

određivanje imena ulica i trgova u gradu Vinkovcima rekavši da je zbog urbanog razvoja grada i 
valorizirajući povijesne događaje i zaslužne osobe došlo do potrebe za imenovanjem novih ulica, 
kao i za preimenovanjem postojećih čiji nazivi nisu svrhoviti i primjereni. 
 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, u svezi 
prijedloga br. 2, da je u ovom postupku preskočeno Vijeće Mjesnog odbora Mirkovci na čijem 
području se mijenja naziv ulice.  

Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi slijedeće prijedloge: 
- Ulicu 29. novembra preimenovati u Ulicu Republike Hrvatske, 
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- Trg kod Meraje nazvati imenom jednog sveca – predlaže sv. Iliju, a trg kod «Hrvatskih 
pošta» nazvati po sv. Vinku, 

- prostor ispred PIK-ove zgrade nazvati Trg Europe ili Trg Europske unije. 
 
 
Odgovarajući na prijedloge Vladimir Ćirić iznosi slijedeće: 
- stav Komisije vezano uz Mirkovce je da se ostaje kod prijedloga budući da izražava 

volju ljudi koji tamo žive, 
- vezano uz trg kod Meraje iznosi stav da nije rijetkost da neki lokalitet nosi naziv po dva 

sveca, 
- vezano uz prostor ispred PIK-ove zgrade iznosi da je Orion jedinstveni pronalazak u 

Europi, te su Vinkovci po njemu prepoznatljivi i smatra da ovaj naziv treba imati 
prednost pred ostalima. 

 
 
Vijećnik Bogdan Maglov iznosi da u načelu nema ništa protiv mijenjanja naziva ulica, ali 

ostaje pri stavu da ovaj postupak mora ići preko Vijeća Mjesnog odbora. 
Predsjednik Vijeća odgovara da su stanovnici navedene ulice u Mirkovcima uputili zahtjev 

za promjenu naziva ulice, a ubuduće se može uključiti i Vijeće Mjesnog odbora. Vezano za 
prijedlog vijećnika Vidosavljevića konstatira da prijedlog nije podnesen na vrijeme. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća o prijedlozima Komisije za 
imenovanje ulica i trgova u Gradu Vinkovcima izjašnjavaju se kako slijedi: 

 
 

1.   Novonastaloj ulici, produžetak Makedonske ulice,  koja do sada nije imala ime određuje se 
naziv: «Mala ulica» - jednoglasno 

 
2. Ulica 29. novembra u Mirkovcima, preimenuje se u «Ulicu hrvatskih sokolova» - 15 «za», 1 

«protiv», 4 «uzdržana» 
 
3. Trim stazi uz Bosut daje se naziv po pok. Ivanu Treberu: „Šetnica Ivana Trebera“ – 

jednoglasno 
 
4. Novonastaloj ulici u MO «Mala Bosna» koja do sada nije imala ime -  određuje se naziv 

«Nova ulica» – jednoglasno 
 

5. Novonastaloj ulici u u MO «Slavija» koja do sada nije imala ime određuje se naziv «Ulica 
cara Valentijana I» – jednoglasno 

 
6.   Ružina ulica preimenuje se u «Ulicu Dragutina Žanića-Karle» - jednoglasno 
 
7.  Trgu kod Meraje određuje se naziv «Trg sv. Ilije i sv. Vinka» - 17 «za», 3 «uzdržana» 
 
8.   Trgu između Reljkovićeve ulice i zgrade «Hrvatskih pošta» d.d. određuje se naziv: «Trg 

Cibalae» - 17 «za», 3 «uzdržana» 
 
9.  Prostoru ispred PIK-ove zgrade određuje se naziv  «Trg Oriona» - 19 «za», 2 «uzdržana» 

 
Sukladno rezultatima glasovanja vijećnici Gradskog vijeća donose slijedeća Rješenja: 
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R J E Š E NJ E 
I 

Novonastaloj ulici, produžetak Makedonske ulice,  koja do sada nije imala ime određuje se 
naziv: «Mala ulica». 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
 
 

R J E Š E NJ E 
I 

Ulica 29. novembra u Mirkovcima, preimenuje se u «Ulicu hrvatskih sokolova». 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

 
 

R J E Š E NJ E 
I 

Trim stazi uz Bosut daje se naziv po pok. Ivanu Treberu: „Šetnica Ivana Trebera“. 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

 
 

R J E Š E NJ E 
I 

Novonastaloj ulici u MO «Mala Bosna» koja do sada nije imala ime -  određuje se naziv 
«Nova ulica». 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
 
 

R J E Š E NJ E 
I 

Novonastaloj ulici u u MO «Slavija» koja do sada nije imala ime određuje se naziv «Ulica 
cara Valentinijana I». 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
 
 

R J E Š E NJ E 
I 

Ružina ulica preimenuje se u «Ulicu Dragutina Žanića-Karle». 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
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R J E Š E NJ E 
I 

Trgu kod Meraje određuje se naziv «Trg sv. Ilije i sv. Vinka». 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

 
 

R J E Š E NJ E 
I 

Trgu između Reljkovićeve ulice i zgrade «Hrvatskih pošta» d.d. određuje se naziv: «Trg 
Cibalae». 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
 
 

R J E Š E NJ E 
I 

Prostoru ispred PIK-ove zgrade određuje se naziv  «Trg Oriona». 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

 
 

TOČKA 6. 
Pitanja i odgovori. 

 
6.1. Predsjednik Vijeća sugerira vijećniku Bogdanu Maglovu da se mora odlučiti između 

funkcije vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
Mirkovci jer su ove dvije funkcije nespojive i ne može obnašati obadvije. 

 
6.2. Predsjednik Vijeća predlaže da se obitelji preminulog vijećnika Vlatka Maslaća 

pomogne na način da se vijećnici odreknu jedne svoje mjesečne vijećničke naknade što nazočni 
vijećnici jednoglasno prihvaćaju i donose slijedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

I 
Jednoglasnom odlukom svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, vijećnici se 

odriču jedne mjesečne vijećničke naknade u neto iznosu, kao pomoć obitelji pokojnog vijećnika 
Vlatka Maslaća. 

II 
 Zadužuje se Upravni odjel financija na izvršenje ovog zaključka doznačivanjem sredstava 
iz točke I obitelji Maslać. 
 

6.3. Vijećnik Damir Rimac postavlja slijedeća pitanja: 
- što će se poduzeti oko PIK-ove zgrade, 
- što je sa projektom zbrinjavanja otpada istočne Slavonije – ZOIS, 
- što je sa županijskim odlagalištem otpada na Vrapčani. 
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6.4. Vijećnik Josip Vidosavljević sugerira da bi aktualni sat odnosno točka Pitanja i 
odgovori trebao biti na početku sjednice Vijeća, a ne na kraju.  
Predsjednik Vijeća odgovara da je rad Vijeća organiziran prema volji vijećnika i 
sadržaj dnevnog reda je volja vijećnika. 

 
Vezano za pitanja vijećnika Rimca gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
- PIK-ova zgrada nije vlasništvo grada, a SDP je prije 6 godina sabotirao rješenje ovog 

problema, čekaju se potpisi još nekih općina da se odriču vlasništva nad PIK-ovom 
zgradom, 

- projekt ZOIS-a koči osječka gradska vlast, a ako ne potpišu ugovor snosit će troškove 
koji proizlaze iz raskida ugovora i u tom slučaju Vinkovci će ići na županijsku deponiju 
u Jankovcima, što je građanima još uvijek najpovoljnije i najjeftinije rješenje. 

 
 
 
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. 


