
Z A P I S N I K 
sastavljen na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 14. svibnja 2008. 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. Dubravka Kraljević 
2. Ivan Perić   14. Josip Vidosavljević 
3. Zdenka Raguž  15. Željko Turda 
4. Toma Mišić  16. Tomislav Zadro 
5. Jakov Barišić  17. Krešo Kevo 
6. Zvonimir Mišić  18. Tomislav Šarić 
7. Vladimir Ćirić  19. Željko Brkić 
8. Ivan Barbarić  20. Senko Bošnjak 
9. Željko Matica  21. Franjo Bilić  
10. Ljubo Karaman  22. Mihajlo Tomašković 
11. Željko Janović  23. Vjekoslav Ivanić 
12. Mate Vukušić  24. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Anto Blažanović  5. Nada Čordašić 
2. Ante Todorić  6. Mirjana Pešec 
3. Damir Rimac  7. Tunjo Tomić 
4. Milan Mavrović    
 

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, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu 
samoupravu, Mandica Sanković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, 
Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog 
muzeja Vinkovci, Emilija Pezer, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ivica Zupković, 
ravnatelj Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci, Mile Župarić, ravnatelj Centra za predškolski 
odgoj Vinkovci, Dražen Milinković, direktor «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. i član 
Poglavarstva, Ankica Bujanić – «Vinkovački vodovod i kanalizacija», Franjo Petrović, direktor 
«Poleta» d.o.o., Snježana Banović – «Polet» d.o.o. Vinkovci, Tomislav Borković, direktor «Gradskog 
gospodarstva» d.o.o., Ksenija Subotić – «Novosti» d.o.o., 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 koji nazočni vijećnici jednoglasno 

usvajaju. 
 

D N E V N I    R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2007. god. 
2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2007. god.     
3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci za 2007. god.  
4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2007. god. 
5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci za    
    2007. god. 



6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Polet- a d.o.o. Vinkovci za 2007. god. 
7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva  d.o.o. Vinkovci za 2007.  god. 
8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 2007. god. 
9. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vinkovaca za 2007. god. 
10. Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnog vijeća Grada Vinkovaca. 
11. Aktualna pitanja. 
 

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

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci, 

koji je podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci 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 Zvonimir Mišić pohvalivši rad i 

poslovanje Muzeja jer su zadani ciljevi i ostvareni, posebno naglasivši da Muzej skrbi o stručnom 
razvoju djelatnika što je jamstvo budućeg uspješnog rada i poslovanja. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2007. 
god. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Emilija Pezer, ravnateljica Gradske knjižnice i 

čitaonice Vinkovci koja je podnijela Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i 
čitaonice Vinkovci 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 Vladimir Ćirić rekavši da je izvješće 

iznimno kvalitetno napravljeno, a izneseni podaci daju dodatne razloge za zadovoljstvo radom 
knjižnice. 

Vijećnica Dubravka Kraljević uz pohvale radu knjižnice, postavlja pitanje zašto nisu realizirana 
sredstva dobivena od Ministarstva kulture, odnosno zašto su vraćena. Također postavlja pitanje 
najviše, najniže i prosječne plaće. 

Odgovarajući na postavljena pitanja ravnateljica Pezer iznosi slijedeće: 
- Ministarstvo kulture dalo je sredstva za oživljavanje izdvojene knjižnične stanice na 

Lapovcima, a kako je u to vrijeme počela djelovati nova knjižnica pri OŠ A.G. Matoša 
knjižnična stanica nikad nije zaživjela pa su sredstva vraćena Ministarstvu kulture, 

- najviša plaća 5.400,00 kn, najniža plaća 2.600,00 kn, prosječna plaća 4.800,00 kn. 
 
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 i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 
za 2007. god. 

 

TOČKA 3. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta 
«Joza Ivakić» Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta 
«Joza Ivakić» Vinkovci 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 Vladimir Ćirić rekavši da je kazalište 

obogatilo kulturni život grada, te posebno naglašava brigu u radu s djecom i mladima. Izražava nadu 
da će se u budućnosti profesionalizam kazališta dovesti na još višu razinu. 



Vijećnica Dubravka Kraljević također izražava zadovoljstvo radom kazališta, uz slijedeće 
primjedbe: 

- nasloni stolica su vrlo visoki što je poseban problem djeci, 
- rampa za invalide nekvalitetno je napravljena. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak predlaže kvalitetno riješenje razglasa u kazalištu, s obzirom da 
je dvorana višenamjenska odnosno da se koristi i u drugim prigodama osim kazališnih. 

Ravnatelj Zupković odgovara da su u kazalištu svjesni problema sa stolicama kao i problema 
prilazne rampe te da se  intenzivno radi na rješavanju istih. 

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 i financijskom poslovanju Gradskog kazališta “Joza Ivakić” 
Vinkovci za 2007. god. 

 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mile Župarić, ravnatelj Centra za predškolski odgoj 
koji je podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci 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 rekavši da je nakon 6 

godina izvješće o radu ove institucije pozitivnije i da je Klub vijećnika SDP-a uporno tijekom ovog 
vremena upozoravao na smanjenje broja djece u vrtićima i potrebu da Grad plaća veći udio u 
ekonomskoj cijeni vrtića, jer ulaganje u djecu nikada nije i ne smije biti skupo. 

Vijećnica Zdenka Raguž ističe da je ovakvo poslovanje rezultat sistematskog rada svih ovih 
godina. 

Predsjednik Vijeća iznosi da je pozitivnije poslovanje Centra zajednički rezultat napora Grada i 
Centra, te posebno ističe da treba raditi na programima male škole. 

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 i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci 
za 2007. god. 

 

 

TOČKA 5. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Ankica Bujanić koja je podnijela Izvješće o 

radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci 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 Tomislav Zadro izrazivši pohvale 

kvaliteti izvješća kao i cjelokupnom poslovanju «Vodovoda». 
Vijećnik Željko Janović postavlja pitanje da li «Vodovod» sponzorira neka športska društva u 

Vinkovcima i koja. 
Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja pitanje vezano za poslovnu jedinicu grijanja – koliko se 

prostora grije, kakva je zastupljenost pojedinih energenata, te moli komparaciju 2006. i 2007. god. 
Moli pismeni odgovor. 

Ankica Bujanić odgovara da «Vodovod» ima sponzorski ugovor s «Cibaliom» na 350.000,00 kn, a 
ostala sportska društva se mogu financirati po odluci direktora u iznosu od 2.000,00-5.000,00 kn. 

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 i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 
d.o.o. Vinkovci za 2007. god. 

 



TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Franjo Petrović, direktor «Poleta» d.o.o. koji je 

podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Polet- a d.o.o. Vinkovci 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 rekavši da je izvješće 

kvalitetno napravljeno ali prilično nategnuto te ga Klub vijećnika SDP-a neće podržati. 
Vijećnik Ljubo Karaman smatra da «Polet» dobro posluje i da je na najboljem putu da se pretvori 

u rentabilnu tvrtku. 
Vijećnik Josip Vidosavljević smatra da bi «Polet» svoj vozni park trebao prebaciti na pogon 

plinom s obzirom na cijene nafte u svijetu i trend njihovog rasta. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 

 

Z A K LJ U Č A K 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2007. godinu. 
 
 
 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Borković, koji je podnio Izvješće o radu i 

financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva  d.o.o. Vinkovci 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 slijedećim pitanjima: 

- koje zgrade imaju negativan saldo, 
- zašto je toliki dug za stanove u vlasništvu Grada Vinkovaca, 
- kakvo je zadnje izvješće revizije. 
Vijećnik Ivan Barbarić iznosi da su izvješća gospodarskih subjekata sa područja grada 

Vinkovaca sve bolja i pozitivnija, te smatra da «Gradsko gospodarstvo» posluje dobro – struktura 
prihoda je zadovoljavajuća. 

Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi da «Gradsko gospodarstvo» od 10 navedenih djelatnosti 
obavlja 3,  a efikasnost naplate parkirnog mjesta je 47%  na bazi 665 parkirnih mjesta i povlaštene 
parkirne karte. 

Vijećnik Željko Turda smatra da «Gradsko gospodarstvo» unazad par godina posluje sve 
uspješnije. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je u ovoj fazi bitno da «Gradsko gospodarstvo» 
posluje pozitivno jer su ovdje građani našli radno mjesto. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, većinom glasova 
donose 

Z A K LJ U Č A K 

I 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci 
za 2007. godinu. 
 
 
 

TOČKA 8. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Ksenija Subotić, djelatnica «Novosti» d.o.o. koja 

je podnijela Izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 2007. 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 

 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 2007. 
godinu. 
 



TOČKA 9. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 

financija koja je iznijela Prijedlog Godišnjeg obračuna 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 vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o godišnjem obračunu Proračuna Grada Vinkovaca 
 
 
 
 

TOČKA 10. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 

djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnog vijeća 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 KU 
O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA GRADA VINKOVACA 

 
 
 
 

TOČKA 11. 

Aktualna pitanja. 

 
11.1. Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje funkcioniranja Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova na razini Grada. Moli pismeni odgovor. 
 
11.2. Vijećnik Željko Turda postavlja slijedeća pitanja: 
- da li su građani obavezni plaćati dimnjačarske usluge bez obzira na način grijanja, 
- upozorava na vandalsko ponašanje vezano za kidanje sadnica biljaka te predlaže da se 

uvedu pojačane kontrole. 
 
 
 
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 
13,50 sati. 

 
 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec.  


