
Z A P I S N I K 
sastavljen na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 30. kolovoza 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: Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici 
gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Nada Gagro i Ante Miljak, članovi 
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, 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 

Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja». 
 Vijećnik Mate Vukušić u ime Kluba vijećnika SDP-a protivi se načinu rada po kojem se 

materijali za raspravu vijećnicima uručuju na samoj sjednici navodeći da se o tim točkama ne može 
kvalitetno raspravljati. 

Vijećnik Jakov Barišić u ime predlagatelja (HDZ, HSP, HSLS, HSU) odgovara da se radi o odluci 
koja je u interesu građana te je stoga predložena na samoj sjednici. 

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje dnevni red sa predloženom dopunom koji nazočni 
vijećnici usvajaju sa 23 glasa «za» i 6 «uzdržanih» glasova. 

 
Potom predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Vijeća koji 

nazočni vijećnici prihvaćaju bez primjedbi.  
 

D N E V N I     R E D 
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. godinu. 
2. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 

na području grada Vinkovaca temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 
3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. 
4.    Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. 



5. Prijedlog Rješenja za izmjenu člana Komisije za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti i 
izmjenu člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države. 

6. Pitanja i odgovori. 
TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija 
koja je iznijela Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. 
godinu. 

Materijal za ovu točke dnevnog reda nalaze 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  Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2006. god. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Željko Ilić, predsjednik Povjerenstva koji je iznio 

Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 
području grada Vinkovaca. 

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 da li je 

postupak pravno valjan ako je na na poziv za podnošenje ponuda u roku pristigla samo jedna ponuda. 
Željko Ilić odgovara da je postupak prikupljanja ponuda proveden temeljem odredbi Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, a ne sukladno Zakonu o javnom nadmetanju, te je pravno utemeljen. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 
 

O D L U K U 
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta 

  
1. Grad Vinkovci povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Grada Vinkovaca trgovačkom društvu Cestorad d.d., Vinkovci, Duga 23. 
2. Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta sklopit će se za razdoblje od 4 godine. 
3. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti utvrdit će se ugovorom o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke. 
4. Ponude trgovačkih društava Cesting d.o.o., Osijek, Vinkovačka cesta 63A i Gravia d.o.o., 

Osijek, Gundulićeva 65 – odbacuju se kao zakašnjele. 
  

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Povjerenstva koji je iznio 

Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. 
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 tražeći da se definira 

koje su stavke iz cjenika dimnjačarskih usluga obvezne za građane.  
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova   

donose 
O D L U K U 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
  

1. Grad Vinkovci daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova: 
- Antunu Žučku, vlasniku dimnjačarskog obrta sa sjedištem u Otoku, Bana Jelačića 48 za II., III. i 

VIII. dimnjačarsko područje, 
- Josipu Stanečiću, vlasniku dimnjačarskog obrta «Dimnjak» sa sjedištem u Otoku, J.J. 

Strossmayera 96 za VII. dimnjačarsko područje, 
- trgovačkom društvu Vitlo d.o.o. sa sjedištem u Vinkovcima, Mile Budaka 5, za I., IV., V. i VI. 

dimnjačarsko područje. 
2. Koncesija se daje na vrijeme od 5 godina. 
3. Koncesionari su dužni plaćati Gradu Vinkovcima naknadu za koncesiju u visini od 10% od 

prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti za koju se daje koncesija. 



4. Cijene dimnjačarskih usluga određene su ponudbenim cjenicima: 
- dimnjačarskog obrta, vlasnika Antuna Žučka iz Otoka, od 02. 08. 2006. god., 
- dimnjačarskog obrta «Dimnjak», vlasnika Josipa Stanečića iz Otoka, od 01. 08. 2006. god. i 
- trgovačkog društva Vitlo d.o.o., Vinkovci od 01. 08. 2006. god. 

5. Naplata za pruženu uslugu vrši se po obavljenoj usluzi, temeljem ispostavljenog računa, od 
fizičkih osoba odmah, a od pravnih u roku od 15 dana od ispostavljanja računa. 

6. Koncesionari su dužni dimnjačarsku djelatnost obavljati trajno i kvalitetno, te ne mogu uskratiti 
izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 
7. Koncesionari će s Gradom Vinkovcima sklopiti ugovor o koncesiji sukladno odredbi članka 13. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a 

koji je iznio Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. 
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 prijedlogom da se 

uvedu dnevne parkirne karte. Isti vijećnik smatra da je za mjesečnu parkirnu kartu premala razlika 
između fizičkih (300,00 kn) i pravnih (400,00 kn). Predlaže iznos od 600,00 kn mjesečno za pravne 
osobe sa područja grada Vinkovaca, a za pravne osobe izvan područja grada Vinkovaca 1.000,00 kn 
mjesečno. Smatra da se, osim što je uvođenje naplate parkiranja donijelo red u prostoru, iz istoga treba 
izvući i financijska korist. Upozorava na prostor u ul. J. Lovretića gdje se ne naplaćuje parkiranje, te je 
netko na zelenu površinu nasuo tucanik kako bi se mogao parkirati.  

Očitujući se o prijedlogu za uvođenje dnevnih parkirnih karata Jakov Barišić odgovara da će se o 
istima razmišljati kad počne naplata parkiranja kod željezničkog i autobusnog kolodvora. 

Predsjednik Vijeća iznosi da cilj uvođenja naplate parkiranja nije bio samo profit, ali da svakako 
treba suzbiti nelegalno  parkiranje poput ovoga u ul. J. Lovretića, te će gradske komunalne službe 
reagirati na ovaj slučaj. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, većinom glasova «za» donose 
 

O D L U K U 
o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

 
Članak 1. 

 U Odluci  o organizaciji i načinu naplate parkiranja («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 
6/03, 7/04, 13/05 i 1/06 – pročišćeni tekst) u članku 10. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji 
glasi: 

«Svim ostalim fizičkim i pravnim osobama koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka može 
se izdati po jedna povlaštena parkirna karta, uz uvjet da imaju vozilo registrirano na svoje ime što 
dokazuju valjanom prometnom dozvolom ili koriste vozilo temeljem ugovora o lizingu što dokazuju 
prometnom dozvolom na ime lizing kuće i ugovorom o lizingu ili koriste vozilo temeljem druge 
pravne osnove, što dokazuju odgovarajućim dokumentima». 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
Članak 2. 

U članku 11. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: 
«Sve ostale fizičke osobe koje nisu obuhvaćene točkama 1.-4. stavka 1. ovog članka plaćaju 

mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u iznosu od 300,00 kn (članak 10. stavak 4.). 
Sve ostale pravne osobe koje nisu obuhvaćene točkom 5. stavka 1. ovog članka plaćaju mjesečnu 

povlaštenu parkirnu kartu u iznosu od 400,00 kn (članak 10. stavak 4.). 
Mjesečne povlaštene parkirne karte iz stavka 2. i 3. ovog članka vrijede u svim zonama za naplatu 

parkiranja». 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada 
Vinkovaca. 

 
TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 
imenovanja koji je iznio: 



Prijedlog Rješenja za izmjenu člana Komisije za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti i 
Prijedlog Rješenja za izmjenu člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. 
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, većinom glasova donose: 
 

R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti 

I 
U Rješenju o izboru Komisije za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti Klasa: 021-

05/05-01/13, Ur. broj. 2188/01-01-05-1 od 27. listopada 2005. god. članak I stavak 1. točka 4. mijenja 
se i glasi: 

“4. Ivan Perić”. 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja  

za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
I 

U Rješenju o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Klasa: 021-05/05-01/12, Ur. broj. 2188/01-01-05-1 od 
27. listopada 2005. god. članak I stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi: 

“5. Senko Bošnjak”. 
II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 6. 
Pitanja i odgovori 

 
 6.1. Pod ovom točkom dnevnog reda zamjenik gradonačelnika Željko Ilić podnio je izvješće o 
radu Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća. 
 
 6.2. Vijećnik Milan Mavrović postavlja pitanje kada će se riješiti pitanje komunalne 
infrastrukture (cesta, voda i kanalizacija) u dijelu ul. J. Lovretića. 
 
 6.3. Vijećnik Bogdan Maglov postavlja pitanje kada će početi izgradnja pješačkih staza u 
Mirkovcima. 
 6.4. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje kada će biti sanirana ulica Senjskih uskoka. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada iznosi slijedeće: 
- rješavanje komunalne infrastrukture u dijelu ul. J. Lovretića predviđeno je za 2007. god., 
- pješačke staze nisu riješene niti u svim dijelovima grada pa će se proporcionalno tome rješavati i 

staze u Mirkovcima, 
- na potrebu sanacije ulice Senjskih uskoka izvođači radova upozoravani su već dva puta. 
 

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 
13,10 sati. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


