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Z A P I S N I K 
sastavljen na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 07. srpnja 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. Nada Čordašić 
2. Anto Blažanović  16. Željko Turda 
3. Ivan Perić   17. Tomislav Zadro   
4. Toma Mišić  18. Igor Smole  
5. Jakov Barišić  19. Mirjana Pešec 
6. Zvonimir Mišić  20. Tomislav Šarić 
7. Vladimir Ćirić  21. Tunjo Tomić  
8. Ivan Barbarić  22. Željko Brkić 
9. Željko Matica  23. Senko Bošnjak 
10. Ante Todorić  24. Franjo Bilić 
11. Ljubo Karaman   25. Mihajlo Tomašković  
12. Željko Janović  26. Vjekoslav Ivanić 
13. Anica Birač  27. Bogdan Maglov 
14. Milan Mavrović 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Zdenka Raguž  3. Mate Vukušić 
2. Damir Rimac  4. Josip Vidosavljević 
 

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, Krunoslav Lipić i suradnici – Zavod za prostorno planiranje Osijek, Željko Šarčević, član 
Poglavarstva, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja 
grada, Mandica Sanković, šef Odsjeka za prostorno planiranje pri istom Upravnom odjelu, Sanja 
Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, 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 stavlja na glasovanje prijedlog dnevnog reda koji nazočni 

vijećnici jednoglasno usvajaju kao i Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Vijeća.  
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog Zaključka o dopuni Konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada 

Vinkovaca i o upućivanju Konačnog Prijedloga GUP-a grada Vinkovaca Gradskom vijeću 
Grada Vinkovaca na usvajanje temeljem Suglasnosti Ureda državne uprave VSŽ i članka 14. 
Uredbe NN br. 101/98. 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca. 
3. Izvješće o poslovanju „Stanoservisa“ d.o.o. Vinkovci za 2005. god. 
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4. Prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje 
Gradsko vijeće. 

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca za 2006. god. 
6. Pitanja i odgovori. 

TOČKE 1. i 2. 
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 zbog tematske 
povezanosti objedinila ove dvije točke te vijećnicima iznijela i obrazložila Prijedlog Zaključka o 
dopuni Konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca i o upućivanju 
Konačnog Prijedloga GUP-a grada Vinkovaca Gradskom vijeću Grada Vinkovaca na usvajanje 
temeljem Suglasnosti Ureda državne uprave VSŽ i članka 14. Uredbe NN br. 101/98. i Prijedlog 
Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca. 

Materijali za ove točke dnevnog reda nalaze se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznose. 

Vijećnicima se obratio i Krunoslav Lipić – Zavod za prostorno planiranje Osijek dodatno 
pojasnivši ove prostorne dokumente s napomenom da dinamika života i razvoja uvjetuje promjene u 
prostoru te se ne može očekivati dugotrajnost planske dokumentacije. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Anto Blažanović koji je iznio 
pohvalno mišljenje o Prijedlogu GUP-a rekavši da je donošenje Generalnog urbanističkog plana 
jedan od uvjeta za daljnji razvoj grada. 

Svoje pohvale Prijedlogu Generalnog urbanističkog plana iznio je i vijećnik Ivan Klarić te 
vijećnica Mirjana Pešec. 

Vijećnik Mihajlo Tomašković upozorava na nerazriješene vlasničke odnose između Grada i 
HŽ-a u Hebrangovoj ulici na što Krunoslav Lipić odgovara da se GUP-om ne rješavaju vlasnički 
odnosi. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje 
predložene prostorne dokumente te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 

 
1. Zaključak o dopuni Konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada 

Vinkovaca i o upućivanju Konačnog Prijedloga GUP-a grada Vinkovaca Gradskom 
vijeću Grada Vinkovaca na usvajanje temeljem Suglasnosti Ureda državne uprave VSŽ i 
članka 14. Uredbe NN br. 101/98. - jednoglasno 

2. Odluku o Generalnom urbanističkom planu grada Vinkovaca – jednoglasno. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Borković, direktor “Stanoservisa” d.o.o. 

Vinkovci, koji je podnio Izvješće o poslovanju “Stanoservisa “ 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 u raspravu se uključio vijećnik Igor Smole sa konstatacijom da 

podaci izraženi u godišnjem statističkom izvješću na bilančnim pozicijama nisu u skladu sa 
izraženim podacima u izvješćima predanim poreznoj upravi. 

Uvidom u podatke Tomislav Borković konstatira da se radi samo o tehničkoj pogrešci u 
prijepisu, a ista greška će se korigirati. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 20 glasova „za“ i 5 
„uzdržanih“ glasova donose 

Z A K L J U Č A K 
I 

Prihvaća se Izvješće o radu «Stanoservisa» d.o.o. za 2005. godinu. 
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TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 

financija koja je iznijela Prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim osobama 
koje bira ili imenuje Gradsko vijeće. 

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, sa 20 glasova «za» i 4 

«uzdržana» glasa donose 
 

Odluku o određivanju naknada vijećnicima i drugim osobama 
koje bira ili imenuje Gradsko vijeće 

 
TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, gradonačelnik Grada 
Vinkovaca koji je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 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 dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca 
I 

 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2006. godinu dodjeljuje se: 
1. 109. brigadi za izuzetan doprinos u obrani Vinkovaca i stvaranju samostalne Republike 

Hrvatske, a povodom 15-te obljetnice ustroja. 
2. Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci za izuzetan doprinos na očuvanju knjižne građe, 

promoviranju i aktivnom učešću u kulturnom životu grada, a povodom 130-te 
godišnjice osnivanja. 

3. Kristinki Matičić, posmrtno, zbog nesebičnog zalaganja na poboljšanju uvjeta življenja 
osoba s invaliditetom i predan rad u udruzi za pomoć osobama s invaliditetom 
Vinkovci. 

II 
Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana dana 

20. srpnja 2006. godine u povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca – blagdana sv. Ilije, 
zaštitnika grada. 

TOČKA 6. 
Pitanja i odgovori. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik dr. Mladen Karlić izvijestio je nazočne 

vijećnike da je Grad Vinkovci dobio priznanje Hrvatske turističke zajednice za uspješnu 
organizaciju 40. 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. 

 
 
  


