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Z A P I S N I K 
sastavljen na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 29. 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. Ivan Klarić   16. Milan Mavrović 
2. Anto Blažanović  17. Josip Vidosavljević 
3. Ivan Perić   18. Željko Turda   
4. Zdenka Raguž  19. Tomislav Zadro  
5. Toma Mišić  20. Igor Smole  
6. Jakov Barišić  21. Mirjana Pešec 
7. Zvonimir Mišić  22. Tomislav Šarić 
8. Vladimir Ćirić  23. Tunjo Tomić  
9. Ivan Barbarić  24. Željko Brkić 
10. Željko Matica  25. Senko Bošnjak 
11. Ante Todorić  26. Franjo Bilić 
12. Ljubo Karaman   27. Mihajlo Tomašković  
13. Željko Janović  28. Vjekoslav Ivanić 
14. Mate Vukušić  29. Bogdan Maglov 
15. Anica Birač 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Damir Rimac  2. Nada Čordašić 
 

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, Franjo Petrović i Snježana Banović – «Polet» d.o.o. Vinkovci, Dražen Milinković i Adela 
Friedrich – «Vinkovački vodovod i kanalizacija» d.o.o., Dragutin Veselčić – «Vinkovačka 
televizija» d.o.o., Ksenija Subotić i Goran Marjanović – «Novosti» d.o.o., 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, 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 predlaže da se dnevni red dopuni sa točkom: 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o stanju u prostoru grada 

Vinkovaca i donošenju Izmjena i dopuna Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru grada 
Vinkovaca. 

Vijećnik Mate Vukušić, ispred Kluba vijećnika SDP-a,  protivi se proširenju dnevnog reda jer 
su materijali za ovu točku dostavljeni na samoj sjednici i traži izjašnjavanje o dnevnom redu bez 
dopune. 

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prošireni prijedlog dnevnog reda koji vijećnici 
usvajaju sa 22 glasa «za» i 7 glasova «protiv». 

Nakon toga predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedlog dnevnog reda bez dopune te 
vijećnici sa 7 glasova «za» i 22 glasa «protiv» odbacuju navedeni prijedlog.  
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S obzirom da prijedlog SDP-a nije prošao predsjednik Vijeća konstatira da je usvojen dnevni 
red sa predloženom dopunom. 

Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice koji vijećnici 
jednoglasno usvajaju, nakon čega se prešlo na raspravljanje o točkama dnevnog reda. 

 
D N E V N I     R E D 

Skraćeni zapisnik. 
1. Izvješće Mandatne komisije o početku obnašanja dužnosti vijećnika. 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. god. 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. god. 
4. Izvješće o poslovanju POLET-a d.o.o. Vinkovci za 2005. god. 
5. Izvješće o poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci za 2005. god. 
6. Izvješće o poslovanju Vinkovačke televizije d.o.o. Vinkovci za 2005. god. 
7. Izvješće o poslovanju „NOVOSTI“ d.o.o. Vinkovci za 2005. god. 
8. Financijsko izvješće o poslovanju Zrakoplovne luke “Bok” d.o.o. Vinkovci i Prijedlog Odluke o 

prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2005. god.  
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o stanju u prostoru grada 

Vinkovaca i donošenju Izmjena i dopuna Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru 
grada Vinkovaca. 

10. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
Predsjednik Mandatne komisije Vladimir Ćirić izvijestio je vijećnike da je zaprimljen 

prijedlog DC-a, kojim se predlaže da Gradsko vijeće na mjesto gosp. Vlatka Maslaća, vijećnika s 
kandidacijske liste DC-a, imenuje gosp. Igora Smole. 

Prijedlog Demokratskog centra nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnik Igor Smole 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. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 

financija, koja je iznijela Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna 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 vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. god. 

 
TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu 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 vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2006. god. 
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TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Franjo Petrović, direktor «Poleta» d.o.o. 

Vinkovci koji je podnio Izvješće o poslovanju «Poleta» d.o.o. 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 rekavši da je u odnosu 

na 2004. god. smanjen broj putnika, a povećan broj zaposlenih, što smatra nelogičnim, te postavlja 
pitanje što se planira napraviti da bi se poboljšali rezultati poslovanja. Konstatira da su autobusi 
oblijepljeni reklamama, a prihodi od istih su niski. Postavlja pitanje da li se, s obzirom da je za 
gorivo utrošeno 8.000.000,00 kn, razmišlja o plinifikaciji autobusa. Smatra da je 2.000.000,00 kn 
koliko je uloženo u novi sustav naplate karata trebalo utrošiti za plinifikaciju autobusa. 

Vijećnik Josip Vidosavljević smatra da je izvješće korektno napravljeno, ali su rezultati 
poslovanja nažalost nezadovoljavajući. Upozorava na neusklađenost podataka u strukturi prihoda i 
rashoda. Novi sustav naplate karata smatra neekonomičnim i preskupim načinom kontrole vlastitih 
zaposlenika na koji se nisu mogle odlučiti ni mnogo veće prijevozničke tvrtke (ZET). 

Odgovarajući na iznesene primjedbe i pitanja Franjo Petrović iznosi slijedeće: 
- broj zaposlenih povećan je jer su uvedene nove 4 gradske linije, 
- «Polet» ima veliko zaduženje ali uredno plaća sve kreditne obveze i zaduženje se smanjuje, 
- vinkovačko gospodarstvo plaća reklame koliko može, u osnovi to je prihod koji nije 

planiran, a zna se koliko je jako vinkovačko gospodarstvo, 
- cifra za troškove goriva jest velika, ali u Hrvatskoj još nitko nije krenuo sa plinifikacijom 

autobusa, 
- uvođenjem novog sustava naplate karata nije uvedena samo kontrola vlastitih zaposlenika 

već su spriječene i malverzacije putnika. 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 22 glasa «za» i 7 «uzdržanih» 

glasova donose 
Z A K LJ U Č A K 

I 
 Prihvaća se Izvješće o poslovanju «Poleta» d.o.o. Vinkovci za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2005. god. 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Adela Friedrich, rukovoditeljica financijsko 

računovodstvene službe u «Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji» d.o.o. Vinkovci koji je podnijela 
Izvješće o poslovanju «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. 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 kada će se 

riješiti problem pitke vode u Đeletovcima čiji mještani piju tehničku vodu. 
Dražen Milinković, direktor «Vodovoda» odgovara da su u tijeku radovi na pojačanju bunara u 

Nijemcima te će se ovaj problem riješiti za 15-20 dana. 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 20 glasova «za» i 4 «uzdržana» glasa  

donose 
Z A K LJ U Č A K 

I 
 Prihvaća se Izvješće o poslovanju «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. Vinkovci 
za 2005. godinu. 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Dragutin Veselčić, direktor Vinkovačke televizije 

d.o.o. koji je podnio Izvješće o financijskom poslovanju Vinkovačke televizije d.o.o. 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 sa pitanjem koliki je 

broj i struktura zaposlenih, te da li su plaće redovite. 
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Dragutin Veselčić odgovara da VTV trenutno upošljava 31 djelatnika (4 VSS, 2 KV, 
ostatak SSS), a plaće su redovite od 01. lipnja 2006. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Izvješće o financijskom 
poslovanju Vinkovačke televizije d.o.o. za 2005. god. te vijećnici sa 23 glasa «za» i 5 «uzdržanih» 
glasova prihvaćaju predloženo izvješće i donose slijedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

I 
 Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Vinkovačke televizije za 2005. godinu. 

 

 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Ksenija Subotić, djelatnica «Novosti» d.o.o. 

koja je podnijela Izvješće o poslovanju «Novosti» d.o.o. 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 financijskom poslovanju «Novosti» d.o.o. za 2005. god. 

 

 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, koja je iznijela Prijedlog Odluke o 

prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2005. gode. Zrakoplovne luke “BOK” d.o.o. 
Vinkovci. 

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 prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 

2005. god. Zrakoplovne luke “BOK” d.o.o., Vinkovci 

 

Točka 1. 
 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća financijska izvješća Zrakoplovne luke 
“BOK” d.o.o. Vinkovci: 
 1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive  
     na dan 31. prosinca 2005. god. ………………………………………… 303.309,44 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2005. god. sa  
slijedećim podacima  

- Prihodi …………………………………………………………………………..61,96 kn 
 - Rashodi ………………………………………………………………………1.923,45 kn 
 - Gubitak prije oporezivanja …………………………………………………...1.861,49 kn 
 - Gubitak financijske godine…………………………………………………...1.861,49 kn 

3. Bilješke uz financijska izvješća. 
 

Točka 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku" 
Grada Vinkovaca. 



 5

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, šef Odsjeka za prostorno 

planiranje pri Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada koja je iznijela Prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o stanju u prostoru grada Vinkovaca i donošenju 
Izmjena i dopuna Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru 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, sa 24 glasa «za» i 3 glasa «protiv» 

donose 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izmjena i dopuna Izvješća o stanju u prostoru grada Vinkovaca i donošenju 

Izmjena i dopuna Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru grada Vinkovaca 

 

 

I 
 Prihvaćaju se Izmjene i dopune Izvješća o stanju u prostoru grada Vinkovaca (Izvješće 
objavljeno u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca broj 12/04). 
 

II 
 Donose se Izmjene i dopune Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru grada 
Vinkovaca (Program mjera objavljen u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca broj 12/04). 
 

III 
 Izmjene i dopune Izvješća o stanju u prostoru grada Vinkovaca i Programa mjera za 
unaprjeđenje stanja u prostoru grada Vinkovaca stupaju na snagu danom donošenja. 

 

 

 

TOČKA 10. 

Pitanja i odgovori. 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik dr. Mladen Karlić, podnio je izvješće o radu 

Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća i o aktivnostima vezanim za organizaciju 41. 
Vinkovačkih jeseni. 

 
 
 
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 
14,10 sati. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 
 
 
  


