
Z A P I S N I K 
sastavljen na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

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

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, 
Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, 
Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, 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. Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom 
školstvu na području Grada Vinkovaca za 2007. godinu. 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. god. 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2007. god. 
5. 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 bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog odjela 

za normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih 
odjela 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, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca 

 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini u osnovnom školstvu na području 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, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene  

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  
u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2007. godinu 

 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 

komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. 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 Nada Čordašić sa slijedećim 
pitanjima: 

- zašto je Grad financirao parkiralište Keruma u Glagoljaškoj ulici kad se radi o 
privatnom vlasništvu, 

- da li je za strojnu ugradnju kamena predviđeno i parkiralište kod policijske uprave, 
-  što je sa uređenjem staza i parkirališta kod bolnice. 
 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje u kojem je postotku ostvaren ovaj Program i što 

će se prenijeti u slijedeću godinu. 
 
Predsjednik Vijeća vezano za pitanje oko parkirališta Keruma odgovara da se radi samo o 

malom dijelu ulice koji je vlasništvo Grada i koji je asfaltiran dogovorno kako ne bi taj mali 
dio ostao neuređen i stvarao probleme. 

 
 



Pročelnik Slišković iznosi da je parkiralište policije na gradskom zemljištu ali je 
ustupljeno na korištenje policiji. Vezano za pitanja staza i parkirališta kod bolnice iznosi da 
nisu definirani imovinski odnosi da bi se moglo pristupiti konačnom uređenju parkirališta, a 
staze su rađene prošle godine. Odgovor na pitanje o stupnju realizacije ovog Programa bit će 
dostavljen u pismenom obliku. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća donose 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  ODRŽAVANJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GOD. 

 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković koji je iznio Prijedlog 

Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. 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 sa pitanjem u 

kojoj su fazi radovi na kanalizaciji u Dalmatinskoj ulici na što je pročelnik Slišković 
odgovorio da je to realizirano. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

IZMJENE I DOPUNE  
PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GOD. 

 
 

TOČKA 5. 
R a z n o. – Pitanja i odgovori. 

 
5.1. Vijećnik Željko Turda postavlja pitanje ruševne zgrade na uglu Ulice A. Hebranga 

i Ulice kneza Mislava tzv. bivše “jajare” koja predstavlja opasnost za ljude i estetski problem. 
U zgradi inače živi 3-4 porodice. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da će se izgradnjom nove višestambene 
zgrade omogućiti preseljenje porodica koje žive u toj zgradi pa će se nakon toga moći 
pristupiti rušenju i rješavanju tog problema. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnio je izvješće o 

radu Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća. 
 

 
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 12,50 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec.  


