
Z A P I S N I K 

sastavljen na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 
koja je održana dana 12. prosinca 2007. god. 

u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 
pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 

1. Anto Blažanović  15. Milan Mavrović 
2. Ivan Perić   16. Nada Čordašić 
3. Zdenka Raguž  17. Josip Vidosavljević 
4. Toma Mišić  18. Željko Turda 
5. Jakov Barišić  19. Tomislav Zadro 
6. Zvonimir Mišić  20. Mirjana Pešec 
7. Ivan Barbarić  21. Tomislav Šarić 
8. Željko Matica  22. Tunjo Tomić  
9. Ante Todorić  23. Željko Brkić 
10. Ljubo Karaman   24. Senko Bošnjak  
11. Damir Rimac  25. Mihajlo Tomašković 
12. Željko Janović  26. Vjekoslav Ivanić 
13. Mate Vukušić  27. Bogdan Maglov 
14. Dubravka Kraljević  
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  

1. Ivan Klarić  3. Igor Smole 
2. Vladimir Ćirić  4. Franjo Bilić 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Nada Gagro, članica Poglavarstva, 
Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, 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, 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 iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji nazočni vijećnici 

jednoglasno usvajaju. 
 

D N E V N I    R E D 

      Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2007. god. 
2. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2007. god. 
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2008. god. 
4. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2008. god. 
5.  Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 

pokojnika na području 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 Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada 
Vinkovaca 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 Dubravka Kraljević rekavši da 
je ovo peti rebalans Proračuna, te se slijedom toga nameće pitanje da li je Proračun loše 
planiran. Smatra nelogičnim da se iznos od 3.772.000,00 kn prebacuje u iduću godinu, a  
istodobno se smanjuje stavka za socijalnu skrb. Postavlja pitanje pučke kuhinje u Vinkovcima 
jer nema saznanja da ista funkcionira.  

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća 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. god. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela 
Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2007. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

U uvodnom izlaganju pročelnica Bošnjak se osvrnula i na pitanja iz prethodne točke 
rekavši da se iznos od 3.772.000,00 kn prebacuje u iduću godinu zbog nerealizacije slijedećih 
projekata: 

- nije kupljena zgrada Brodske imovne općine jer nije proveden proces etažiranja, 
- nisu izvršeni planirani radovi na izgradnji vodovodne mreže, 
- nije realiziran projekt pučke kuhinje. 
 

Vijećnica Nada Čordašić postavlja pitanje smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa i 
komunalne naknade. 

Pročelnica Bošnjak odgovara da se u tijeku postupci prisilne naplate, GUP je donesen ali 
još nema novih prihoda. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i sa 6 
«uzdržanih» glasova donose 

O D L U K U 

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

 

TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2008. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i sa 8 
«uzdržanih» glasova donose 

O D L U K U 

o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2008. god. 

 

TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2008. 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 rekavši da je 
nelogična stručna sprema predviđena za pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti 
(tehničko usmjerenje). 

Vijećnik Jakov Barišić Proračun za 2008. god. u iznosu od 211.000.000,00 kn smatra 
rezultatom dobrog političkog i gospodarskog vođenja grada. Posebno dobrim smatra što je 
veliki dio Proračuna predviđen za kapitalne projekte. 

Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje zašto “Novosti” i VTV ove godine 
dobivaju manje sredstava nego prošle i na što će se utrošiti sredstva od 800.000,00 kn 
namijenjena “Poletu”. 

Vijećnik Željko Janović uključio se u raspravu postavivši pitanje da li su iznosi predviđeni 
za pješačku zonu, Hrvatski dom i bazene konačni i da li će se početi raditi 2008. god.  U ime 
Kluba vijećnika SDP-a izjavljuje da vijećnici SDP-a nisu protiv razvoja grada, ali smatraju da 
prioriteti nisu dobro posloženi, s obzirom da postoje neuređeni rubni dijelovi grada. 

Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje video prezentacije financijskih dokumenata, te 
iznosi da je kroz medije, od strane gradskih čelnika, najavljena promjena u omjerima 
financiranja boravka djece u vrtićima, odnosno najavljeno je da bi veći dio cijene išao na teret 
grada, te postavlja pitanje kada će se to realizirati. 

Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnica Bošnjak iznosi slijedeće: 
- “Novosti” su prošle godine dobile veća sredstva jer su slavile obljetnicu osnutka, 
- VTV – 450.000,00 kn za subvencije i 450.000,00 kn za kapitalni dio, 
- “Polet” – 800.000,00 kn zbog sufinanciranja prijevoza djece i umirovljenika, 
- radovi u pješačkoj zoni stoje zbog arheoloških iskapanja, 
- izgradnja “Hrvatskog doma” predviđena je u etapama, 
- suma predviđena za bazen je konačna. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova “za” i sa 7 

“uzdržanih” glasova donose 
O D L U K U 

o Proračunu Grada Vinkovaca za 2008. god. 

 

TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 
izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području 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 većinom glasova «za» i sa 6 
«uzdržanih» glasova donose 

O D L U K U 

o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

prijevoza pokojnika na području grada Vinkovaca 

 

1. Grad Vinkovci daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika 
na području grada Vinkovaca trgovačkom društvu Tišina d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 95. 

2. Koncesija se daje na vrijeme od 5 godina. 
3. Koncesionar je dužan plaćati Gradu Vinkovcima naknadu za koncesiju u visini od 10% 

od prihoda ostvarenog  od obavljanja djelatnosti za koju se daje koncesija.  
4. Cijene usluga prijevoza pokojnika određene su ponudbenim cjenikom od 16. 11. 2007. 

god. 



5. Naplata za pruženu uslugu vrši se po obavljenoj usluzi, temeljem ispostavljenog računa.  
6. Koncesionar je dužan djelatnost prijevoza pokojnika obavljati trajno i kvalitetno, te ne 

može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 
7. Koncesionar će s Gradom Vinkovcima sklopiti ugovor o koncesiji sukladno odredbi 

članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 

TOČKA 6. 

Pitanja i odgovori 

6.1. Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje kakva je struktura Gradskog vijeća 
s obzirom na neslužbene informacije o promjenama stranačke pripadnosti vijećnika. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da će o tome izvijestiti na slijedećoj 
sjednici Vijeća. 

 
6.2. Vijećnik Željko Janović postavlja pitanje što je s obvezama Grada prema 

Elektrotehničkom fakultetu Osijek, odnosno studiju u Vinkovcima, s obzirom na medijske 
napise o zatvaranju istog i premještanju studenata u Osijek. 

 
6.3. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje što je sa deponijom “Bazjaš”, odnosno 

problemom odlaganja smeća. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
- Grad sa Elektotehničkim fakultetom Osijek ima zaključen Sporazum kojim su 

definirane obveze obadviju strana. Po tome aktu obveza Grada Vinkovaca je osigurati prostor 
i opremu što je i osigurano. Fakultet dobiva sredstva i od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa, te metodu pritiska i način na koji dekan fakulteta traži dodatna sredstva za rad smatra 
neprimjerenim i ucjenjivačkim. 

- “Bazjaš” je zatvoren već 3 mjeseca, smeće se odlaže u Petrovačku Dolu. Deponija u 
Antunovcu je dobila dozvolu i može se graditi, ali je ugovor s izvođačem radova iz Austrije 
rađen po starom zakonu i Austrijanci ga ne žele mijenjati, te je u tijeku rješavanje tog 
problema. 

 
Gradonačelnik je također izvijestio nazočne vijećnike da su gotovi idejni projekti za 

“Hrvatski dom” i arboretum. 
 
 
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 13,35 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec.  


