
Z A P I S N I K 
sastavljen na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

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

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, 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 koji nazočni vijećnici usvajaju većinom 

glasova. 
 

D N E V N I    R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 

2008. god. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2008. god. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o djelatnostima od lokalnog značenja u Gradu Vinkovcima 

koje se smatraju komunalnim djelatnostima. 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem 

ugovora o koncesiji u Gradu Vinkovcima. 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području 

Grada Vinkovaca. 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca u 

2008. god. 
8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za 2008. god. 



9. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2008. god. 

10. Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2008. god. 

11. Aktualna pitanja. 
 

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

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

financija koja je iznijela Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 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 u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac rekavši da Klub vijećnika 

SDP-a  podržava svako povećanje proračuna, ali spornim drži prihod ostvaren od kamata. 
Pročelnica Bošnjak je odgovorila kako sredstva po kojima je ostvaren prihod od kamata nisu 

namjerno oročena kako bi Grad zaradio, već dinamika projekata za koje su sredstva bila namijenjena 
nije išla predviđenim tempom te je Grad pažnjom dobrog gospodara iskoristio mogućnost oročavanja 
kako bi se ostvario dodatni prihod. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2008. god. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestiteljica 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 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 Damir Rimac ponovno naglasivši da 

Klub vijećnika SDP-a podržava povećanje proračuna ali ne i ovakvu preraspodjelu  gdje su uvećana 
sredstva najvećim dijelom usmjerena u šport, a manji dio na komunalne potrebe. 

Pročelnica Bošnjak odgovara da su sredstva usmjerena na financiranje kapitalnih investicija u 
području športskih objekata. 

Pročelnica Bošnjak iznosi amandman Kluba vijećnika HDZ-a za osiguranje dodatnih sredstava u 
iznosu od 67.000,00 kuna za plaću tajnika Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca (do sada 
volontersko mjesto). 

Predloženi amandman vijećnici prihvaćaju »većinom» glasova kao i Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2008. god. te donose 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2008. god. 
 

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

gospodarstva koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o djelatnostima od lokalnog značenja 
u Gradu Vinkovcima koje se smatraju komunalnim djelatnostima. 

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 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o djelatnostima od lokalnog značenja u  
Gradu Vinkovcima koje se smatraju komunalnim djelatnostima 

 
Članak 1. 

 U Odluci o djelatnostima od lokalnog značenja u Gradu Vinkovcima koje se smatraju 
komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 2/02 i 13/07) u članku 2. točka 
2.  briše se. 



 Dosadašnja točka 3. postaje točka  2.  
Članak  2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada 
Vinkovaca. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o 
koncesiji u Gradu Vinkovcima. 

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 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o komunalnim  djelatnostima koje se 
obavljaju temeljem ugovora o koncesiji u Gradu Vinkovcima 

 
Članak 1. 

U Odluci o  komunalnim djelatnostima  koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji u 
Gradu Vinkovcima ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 2/02, 6a/02, 6/03 ispr., 7/04, 13/05, 5/06 
i 13/07) u članku 2. točka 5. briše se. 

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5. 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada 
Vinkovaca. 

 
TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda 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, bez rasprave,  jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  ODVODNJI I PROČIŠĆAVANJU  

OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA 
 

Članak 1. 
 U Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području grada Vinkovaca ("Službeni 
glasnik" Grada Vinkovaca broj 5/2007), u članku 8. riječi "korisnici građevina" zamjenjuju se rječima 
"posjednici građevina". 

Članak 2. 
 U članku 11. riječ "nekretnina" zamjenjuje se rječju "građevina". 
 

Članak 3. 
 U članku 13. stavak  3.  mijenja se i glasi: 
 " Oborinske i površinske vode s javno-prometnih površina odvode se zasebno putem otvorenih 
ili zacijevljenih kanala u prirodni prijemnik". 

Članak 4. 
 U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Trošak projektiranja, izvedbe i održavanja internog sustava odvodnje snosi fizička ili pravna 
osoba  koja je vlasnik ili zakoniti ovlaštenik prava na nekretnini s koje se odvode otpadne vode".  

 
Članak 5. 

 U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "Ispravnost građevina za odvodnju otpadnih voda kontrolira se detaljnim pregledom i 
snimanjem, a vodonepropusnost izvedenog sustava javne odvodnje ispitivanjem vodonepropusnosti u 
skladu s člankom 81.a  Zakona o vodama". 
 Stavak 3. briše se. 



Članak 6. 
 U članku 32. iza riječi "Odluke" briše se točka  i dodaju riječi: "do donošenja propisa iz članka 
81.a Zakona o vodama".  

Članak 7. 
 U članku  51. stavku 1. riječi "globom u iznosu od 1.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima: 
"novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna". 
 U stavku 2. riječi "globom u iznosu od 200,00 kuna"  zamjenjuju se riječima "novčanom 
kaznom u iznosu od od 200,00 do 1.000,00 kuna". 

Članak 8. 
 U članku  52. stavku 1. riječi "globom u iznosu od 1.000,00 kuna" zamjenjuju se riječima: 
"novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna". 
 U stavku 2. riječi "globom u iznosu od 200,00 kuna"  zamjenjuju se riječima "novčanom 
kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna". 

Članak 9. 
 U članku  53. riječi "globom u iznosu od 200,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "novčanom 
kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna". 

Članak 10. 
 Članak 54. mijenja se i glasi: 
 "Za prekršaje iz članka 51., 52. i 53. ove Odluke službena osoba ovlaštena je na mjestu 
počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 200,00 kuna 
od fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, te u iznosu od 1.000,00 kuna od pravne osobe, uz 
izdavanje potvrde". 

Članak 11. 
Ova odluka stupa na snagu danom izdane suglasnosti Hrvatskih voda, a najranije osmog dana 

od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković koji je iznio Prijedlog Odluke 

o organizaciji i načinu naplate parkiranja. 
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 rekavši da bi moglo 

doći do zloupotrebe mogućnosti plaćanja kazne od 20,00 kn isti dan, jer je to u nekim slučajevima 
isplativije. 

Vijećnik Josip Vidosavljević predlaže institut dnevne karte. 
Vijećnik Josip Barišić iznosi da je bila namjera izići u susret građanima, dok pročelnik Slišković 

iznosi da je to stav tvrtke «Gradsko gospodarstvo» d.o.o. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji  i načinu naplate parkiranja 
 

Članak 1. 
U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 

6/03, 7/04, 13/05, 1/06 - pročišćeni tekst i 8/06) u članku 2. stavku 2. riječ "Stanoservis" zamjenjuje se 
riječima "Gradsko gospodarstvo". 

Članak 2. 
 U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:  
 "Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka  korisnik parkirališta koji je počinio povredu 
obveze iz ugovora o parkiranju iz članka 14. toč. a), b) i c) ove Odluke može isti dan kad je počinjena 
povreda ugovora o parkiranju podmiriti ugovornu kaznu u visini od 20,00 kn  te u narednih šest dana u 
visini od 30,00 kn, neovisno o zoni.  U protivnom, plaća ugovornu kaznu prema odredbi stavka 1. 
ovoga članka". 

Članak 3. 
 U članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 "Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s odredbom staka 2. 
ovoga članka dužan je, pored iznosa ugovorne kazne, u daljnjih osam dana platiti troškove opomene te 
zakonsku zateznu kamatu, na što  će ga se u nalogu upozoriti". 



 Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5. 
 

Članak 4. 
 Članak 17. mijenja se i glasi: 
 "Ako korisnik parkirališta koristi javno parkiralište na način da onemogućuje pristup drugom 
vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu, organizator parkiranja zatražit će od 
nadležne osobe da izda nalog da se takvo vozilo premjesti na drugo mjesto, a na trošak korisnika 
parkirališta. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka korisnik parkirališta dužan je platiti i ugovornu kaznu 
prema odredbi članka 15. stavka 1. ove Odluke".   

 
Članak 5. 

 U članku 18. stavak 2. briše se.  
Članak 6. 

 U članku 21. stavku 1. riječi "globom u iznosu od 1.000,00 kn" zamjenju se riječima. 
"novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn". 
 U stavku 2. riječi "globom od 200,00 kn" zamjenjuju se riječima "novčanom kaznom u iznosu 
od 200,00 do 1.000,00 kn".   

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
TOČKA 7. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 
djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu 
Grada Vinkovaca u 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, bez rasprave, većinom glasova donose 

 
O D L U K U  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA  JAVNIH POTREBA  
U ŠPORTU ZA PODRUČJE  GRADA VINKOVACA  ZA 2008. GODINU 

 
Članak 1. 

U Programu javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca u 2008. godini («Službeni 
glasnik» Grada Vinkovaca br. 1/08.) u tablici «Plan sredstava športskim udrugama za 2008. godinu na 
osnovi programskih područja» mijenja se:  

  - u red. br. 1. NOGOMETNA MLADEŽ «MRAVUNAC-FEGELI» iznos «1.150.000,00« 
kuna zamjenjuje se iznosom «1.650.000,00 « kuna, 

- u red. br. 9. TENISKI KLUB «VINKOVCI»  iznos «77.000,00« kuna zamjenjuje se iznosom 
«82.000,00 « kuna, 

- u red. br. 36. KAJAK KANU KLUB «VINKOVCI» iznos «8.000,00» kuna zamjenjuje  se 
iznosom  «23.000,00» kuna, 

- u red. br. 37. ŠAHOVSKI KLUB «VINKOVCI» iznos «57.000,00» kuna zamjenjuje se 
iznosom  «67.000,00» kuna, 

- u red. br. 53. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA iznos «150.000,00 kuna» 
zamjenjuje se iznosom «217.000,00 kuna». 

Ukupno iznos «3.750.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom  «4.347.000,00» kuna. 
       

Članak 2. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama  Programa javnih potreba u športu za područje grada 

Vinkovaca u 2008. godini stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se u «Službenom glasniku» 
Grada Vinkovaca.  

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 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, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija  

osnovnog  školstva za  2008. godinu 
 

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 

o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini u osnovnom školstvu na području 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, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu 

na području Grada Vinkovaca  za 2008. godinu 
 

TOČKA 10. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 

o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola 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, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

osnovnih škola na području Grada Vinkovaca  za 2008. godinu 
 

TOČKA 11. 
Aktualna pitanja. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
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 
13,15 sati. 

 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec.  


