
Z A P I S N I K 
sastavljen na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 10. svibnja 2007. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 10,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Anto Blažanović  13. Josip Vidosavljević 
2. Ivan Perić   14. Željko Turda 
3. Zdenka Raguž  15. Tomislav Zadro 
4. Jakov Barišić  16. Igor Smole 
5. Zvonimir Mišić  17. Mirjana Pešec 
6. Vladimir Ćirić  18. Tomislav Šarić  
7. Željko Matica  19. Željko Brkić 
8. Ljubo Karaman   20. Senko Bošnjak  
9. Damir Rimac  21. Franjo Bilić 
10. Mate Vukušić  22. Vjekoslav Ivanić 
11. Anica Birač  23. Bogdan Maglov 
12. Milan Mavrović   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ivan Klarić   5. Željko Janović 
2. Toma Mišić  6. Nada Čordašić 
3. Ivan Barbarić  7. Tunjo Tomić 
4. Ante Todorić  8. Mihajlo Tomašković 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja 
Vinkovci, Ante Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci, dr. Mladen Karlić, 
gradonačelnik, 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, 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 iznosi na usvajanje slijedeći  
 

D N E V N I    R E D 
      Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Vinkovaca izdavanjem municipalnih obveznica. 
2. Prijedlog Izvješća o radu Gradskog muzeja Vinkovci  za 2006. god. 
3. Prijedlog Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca za 2006. god. 
4. Prijedlog Odluke o povećanju nominalnog udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva  

Vinkovačka televizija d.o.o. 
5. Prijedlog za razrješenje i imenovanje doktora medicine–mrtvozornika za Grad Vinkovce. 
6. R a z n o  – Pitanja i odgovori. 

- Informacija o imenovanju predstavnika Grada Vinkovaca u Upravno vijeće Javne ustanove za 
zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red, te vijećnik Josip Vidosavljević 

predlaže da se Informacija o imenovanju predstavnika Grada Vinkovaca u Upravno vijeće Javne 
ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije, predviđena pod točkom Razno, izdvoji 
kao samostalna točka dnevnog reda, budući da se radi o projektu iz kojeg proizlaze velike obveze za 
sve gradove potpisnike, pa tako i za Grad Vinkovce. 



Predsjednik Vijeća odgovara da se očekuje izvješće ZOIS-a za 2006. god., koje je predviđeno kao 
samostalna točka dnevnog reda. 

Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji nazočni vijećnici 
usvajaju sa 18 glasova «za» i 4 «uzdržana» glasa.  

Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 
 

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

financija, koja je iznijela Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Vinkovaca izdavanjem municipalnih 
obveznica. 

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 rekavši da će do 

2010. god. svi pokazatelji biti pozitivni, no postavlja pitanje da li postoji projekcija proračuna za 
razdoblje 2010.-2017. god.,  s obzirom da je “Hrvatski dom” projekt čiji će rad i održavanje iziskivati 
daljnje troškove. 

Pročelnica Bošnjak odgovara da je zakonska obveza planiranje proračuna u trogodišnjem 
razdoblju, što podrazumijeva simulaciju realnog porasta i budućeg opterećenja proračuna. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 20 glasova “za” i 3 
“uzdržana” glasa donose 

O D L U K U 

o zaduživanju Grada Vinkovaca izdavanjem municipalnih obveznica 
 

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 2006. godinu. 
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 pohvalivši rad Muzeja, te 

istodobno izražavajući nezadovoljstvo iznosom koji je u Proračunu predviđen za Muzej. Isti iznos 
smatra nedostatnim za normalno funkcioniranje ove institucije. Postavlja pitanje što je nakon 
prošlogodišnje krađe napravljeno na osiguranju Muzeja. 

Ravnatelj Jozić odgovara da se krađa dogodila u terminu preuzimanja građe iz FINE i prenošenja 
u sef Privredne banke. U Privrednoj banci dobiven je novi sef, a sef u zgradi Muzeja donirala je 
Raiffeisen banka.  

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

I 
 Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja Vinkovci za 2006. god. 
 

TOČKA 3. 
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 
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, sa 22 glasa «za» i 1 

«uzdržanim» glasom donose 
Z A K LJ U Č A K 

I 
 Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca za 2006. god. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela Prijedlog 
Odluke o povećanju nominalnog udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Vinkovačka 
televizija d.o.o. 

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 se 
povećanjem udjela povećava i udio u temeljnom kapitalu, te napominje da Europska unija ne podržava 
jedinice lokalne samouprave kao vlasnike medija. 

Sanja Bošnjak odgovara da se ovo ne odnosi na slučajeve kada je jedinica lokalne samouprave 
vlasnik društva od javnog interesa što VTV sigurno jest. Udio Grada u strukturi vlasništva ostaje isti, a 
povećanjem nominalnog udjela  pomaže se u rješavanju problema prostora za rad VTV-a. 

Vijećnik Mate Vukušić konstatira da su Grad i Županija dali po 450.000,00 kn, te postavlja pitanje 
da li su i drugi suvlasnici učinili isto. 

Dr. Mladen Karlić, kao član Skupštine VTV-a, odgovara da su svi suvlasnici bili za povećanje 
temeljnog kapitala od 1.800.000,00 kn (Bošković 600.000,00 kn, a ostali suvlasnici manje iznose) i s 
tim novcem će se riješiti prostor za rad VTV-a, a udjeli suvlasništva ostaju isti. Zakon po kojem 
jedinice lokalne samouprave ne mogu biti vlasnici medija, odgođen je do 01. siječnja 2009. god., a do 
tada će se naći rješenje vezano za vlasništvo VTV-a. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o povećanju nominalnog udjela u temeljnom kapitalu  

trgovačkog društva Vinkovačka televizija d.o.o. 

 
Članak 1. 

 Temeljem osiguranih sredstava u Proračunu Grada Vinkovaca za 2007. god., a sukladno 
pozitivnim zakonskim propisima, Grad Vinkovci povećava nominalnu udio u temeljnom kapitalu 
trgovačkog društva Vinkovačka televizija d.o.o. u iznosu 450.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Senko Bošnjak, predsjednik Gradskog vijeća, koji je 

iznio Prijedlog za razrješenje i imenovanje 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 nazočni vijećnici 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. 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, 
 
 
 
 
 



te da imenuje nove mrtvozornike: 
 
1. dr. Adam Ilić – mrtvozornik, 
2. dr. Nataša Glodić -  mrtvozornik, 
3. dr. Katarina Barbarić – mrtvozornik, 
4. dr. Danijela Radanović – mrtvozornik, 
5. dr. Kristina Ileš – mrtvozornik, 
6. dr. Mislav Šimunić –mrtvozornik, 
7. dr. Zvonimir Stipanović – zamjenik mrtvozornika, 
8. dr. Mehmed Bajramović – zamjenik mrtvozornika, 
9. dr. Ela Marković – zamjenik mrtvozornika, 
10. dr. Vesna Dejanović – zamjenik mrtvozornika, 
11. dr. Blanka Huber – zamjenik mrtvozornika, 
12. dr. Domagoj Vidosavljević – zamjenik mrtvozornika. 
 

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

 
 

TOČKA 6. 
- Predsjednik Gradskog vijeća Senko Bošnjak izvijestio je nazočne vijećnike da je u Upravno 

vijeće Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije umjesto Bože 
Galića imenovan Željko Šarčević. 

 
- dr. Mladen Karlić izvijestio je vijećnike o radu Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća. 

 
- Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja pitanje kakvi su izgledi da Vinkovci u skoroj 

budućnosti dobiju veleučilište, s obzirom da je prošle godine osnovano u Vukovaru, a prema 
razvoju mreže veleučilišta i učilišta u Hrvatkoj, koji je donijela Vlada, udaljenost veleučilišta 
treba iznositi 100 km. 

 
- Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da su Vinkovci grad sa oko 650 studenata te da se 

prema zakonu moraju ispuniti uvjeti koji nalažu osiguranje prostora za rad i osiguranje 
stručnih kadrova (barem 1/3). Osim toga treba pripremiti financijsku podlogu za rad takve 
ustanove. S obzirom da veleučilište može biti i u sklopu sveučilišta može to biti zajedničko u 
kombinaciji Osijek-Vinkovci ili Vukovar-Vinkovci. Vezano uz ovu temu gradonačelnik 
izvještava da su u tijeku pregovori sa Prometnim fakultetom da bude u Vinkovcima. 

 
 
 

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 
11,20 sati. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 
 
  


