
Z A P I S N I K 
sastavljen na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 30. listopada 2007. 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   13. Milan Mavrović 
2. Ivan Perić   14. Nada Čordašić 
3. Zdenka Raguž  15. Josip Vidosavljević  
4. Toma Mišić  16. Željko Turda  
5. Jakov Barišić  17. Tomislav Zadro  
6. Zvonimir Mišić  18. Mirjana Pešec 
7. Ivan Barbarić  19. Tunjo Tomić 
8. Željko Matica  20. Željko Brkić 
9. Ante Todorić  21. Senko Bošnjak 
10. Ljubo Karaman   22. Franjo Bilić  
11. Mate Vukušić  23. Mihajlo Tomašković 
12. Dubravka Kraljević  24. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Anto Blažanović  5. Igor Smole 
2. Vladimir Ćirić  6. Tomislav Šarić 
3. Damir Rimac  7. Vjekoslav Ivanić 
4. Željko Janović 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici 
gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 
financija, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Zlata 
Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, 
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 iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji nazočni vijećnici jednoglasno 

usvajaju. 
D N E V N I    R E D 

      Skraćeni zapisnik 
1. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada 

Vinkovaca za 2006. god. 
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2007. 

godinu. 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2007. godinu. 
4. Izvješće o poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. za prijevoz putnika i robe u zračnom 

prometu, Vinkovci, za 2006. god. 
5. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca. 
6. R a z n o  – Pitanja i odgovori. 

 
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 Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja 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 u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić iznijevši slijedeća pitanja i 
primjedbe: 

- zašto nije postupljeno po nalazu revizije u dijelu koji se odnosi na uklanjanje ljetnih terasa 
postavljenih bez odobrenja nadležnog tijela, 

- prosječna neto plaća u 2006. god. po zaposleniku u Gradu iznosila je 5.820,12 kn što smatra 
nesrazmjerno visokim u odnosu na one koji iz svojih primanja izdvajaju za taj dohodak, 

- nisu navedeni sudski sporovi koje vodi Grad, odnosno njihova vrijednost, a ima ih koji 
svojom vrijednošću značajnije utječu na Proračun Grada. 

 
Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja slijedeća pitanja: 
- kojih je to pet zakupnika koji se nisu odazvali na pisani poziv Grada za zaključenje ugovora o 
zakupu javne površine za postavljanje ljetnih terasa i zašto ništa nije poduzeto u tom dijelu, 
- zašto i kome je otpisano 1,5 mil kn potraživanja tijekom 2006. god., 
- popis gradskih stanova i njihovih korisnika, s tim da se razluče kadrovski i socijalni stanovi, 

te koji su kriteriji za dobivanje gradskih stanova. 
 
Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja slijedeća pitanja: 
- što je poduzeto da nenaplaćena potraživanja ne odu u zastaru, 
- plaće djelatnika u gradskim institucijama su male u odnosu na djelatnike Grada, 
- problem naplate javne površine za ljetne terase se može riješiti po uzoru na druge gradove 

gdje se zakup plaća unaprijed. 
 
Zamjenik gradonačelnika Željko Ilić iznosi da nalaz revizije pokazuje da je gradska uprava radila 

u skladu sa zakonom. Problem naplate zakupa za ljetne terase postoji, ali se poduzimaju sve moguće 
radnje za rješavanje tog pitanja. U odnosu na visinu plaća iznosi da je sigurno težnja svih da primanja 
zaposlenika budu takva da se može kvalitetno živjeti. 
 

Vijećnik Jakov Barišić smatra da je za svaku pohvalu činjenica da je Grad dobio bezuvjetno 
mišljenje revizije. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak primjedbu koja se odnosi na ljetne terase smatra nebitnom u 

odnosu na kompletan nalaz revizije koji u cjelini daje vrlo visoku ocjenu Gradu. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Sanja Bošnjak iznosi slijedeće: 
- problem ljetnih terasa se proteže jer se do sada nije išlo na fizičko uklanjanje ljetnih terasa, 

a komunalni redari izlaze na teren i upozoravaju vlasnike, 
- po pitanju komunalne naknade mogu se dobiti podaci od HZMO i pristupiti prisilnoj naplati, 

ali se radi o dugotrajnom procesu, 
- radi sprečavanja zastare, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, rade se uknjižbe na 

imovinu i tada se gubi samo kamata, 
- vezano za otpis potraživanja cjelokupna dokumentacija vezana za ista predočena je 

Državnom uredu za reviziju koji na istu nije imao primjedbi što znači da su svi postupci 
otpisa potraživanja provedeni sukladno zakonu. 

 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova “za” i 

sa 4 “uzdržana”glasa donose 
Z A K L J U Č A K 

I 
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Požega, o obavljenoj reviziji 

financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2006. godinu. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela Prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2007. godinu. 
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 “za” i sa 2 

“uzdržana” glasa donose 



O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2007. godinu 

 

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 2007. 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 iznijevši primjedbu na 

iznos od 901.000,00 kn namijenjen za nadstrešnice teniskih terena. Isti iznos smatra previsokim za ovu 
namjenu. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, sa 17 glasova “za” i 6 “uzdržanih” glasova 
donose 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2007. godinu. 

 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak koja je iznijela Izvješće o 

poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. za prijevoz putnika i robe u zračnom prometu, 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, jednoglasno donose 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća  

za 2006. god. Zrakoplovne luke “BOK” d.o.o., Vinkovci 

 

Točka 1. 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća izvješće temeljnih financijskih izvještaja i 

poslovanja Zrakoplovne luke „BOK“ d.o.o. za 2006. godinu.  
 

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

 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, koji je iznio Prijedlog Odluke o o 

osnivanju Savjeta mladih 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 Mate Vukušić postavivši pitanje da li 

kandidate za Savjet mladih mogu predlagati i političke stranke. 
Vijećnik Ivan Barbarić smatra osnivanje Savjeta mladih dobrim potezom. 
Predsjednik Vijeća smatra da treba precizno definirati da li članovi predstavničkih tijela lokalne 

samouprave mogu biti i članovi ovog Savjeta, kako ne bi dolazilo do inkompatibilnosti. 
Tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj iznosi da članovi političkih stranaka mogu biti i članovi ovog 

Savjeta. 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, sa 18 glasova “za” i 4 “uzdržana” glasa 

donose 
O D L U K U 

o osnivanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca 
 
 

TOČKA 6. 

R a z n o. – Pitanja i odgovori. 
 

6.1. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje stočne farme koja je smještena u Vinkovačkom 
Novom Selu i susjedima zadaje velike probleme. 

Moli pismeni odgovor. 



6.2. Vijećnica Nada Čordašić traži informacije o provedenom postupku prodaje gradskih 
obveznica. 

 Moli pismeni odgovor. 
 
 
6.3. Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja pitanje o kvaliteti vode u gradu Vinkovcima, s 

obzirom na učestale novinske napise o upitnoj ispravnosti vode u Vinkovcima, te pitanje točnosti 
informacije o ukidanju naplate parkiranja u Ulici A. Hebranga u Vinkovcima. 

Moli pismeni odgovor. 
 
 
6.4. Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje po kojim se kriterijima daje u zakup javne 

površina u Lenijama za vrijeme trajanja “Vinkovačkih jeseni”, te kolika je naplata zakupa. 
Moli pismeni odgovor. 
 
 
6.5. Vijećnik Milan Mavrović postavlja pitanje što je sa komunalnom infrastrukturom u Ulici 

J. Lovretića, te pitanje 100 m neasfaltirane ceste ispod novog mosta. 
 Pročelnik Ante Slišković odgovara da su stanari Ulice J. Lovretića po pitanju komunalne 
infrastrukture orijentirani na Ulicu H. Vukčića Hrvatinića, a cesta ispod mosta nije niti planirana jer 
nema dovoljan profil za prolazak vozila izuzev osobnih. 
  
 
 6.6. Vijećnik Bogdan Maglov postavlja pitanje saniranja pristupnih cesta nakon završetka 
ceste Vinkovci-Tovarnik. 
 Pročelnik Slišković odgovara da su radove izvodile Hrvatske ceste, te su iste u obvezi izvršiti i 
sanaciju. 

 
 
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 
13,30 sati. 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec.  


