
Z A P I S N I K 
sastavljen na 39. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 26. ožujka 2009. 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  16. Milan Mavrović 
2. Ivan Perić   17. Nada Čordašić   
3. Zdenka Raguž  18. Josip Vidosavljević  
4. Toma Mišić  19. Željko Turda   
5. Jakov Barišić  20. Tomislav Zadro   
6. Zvonimir Mišić  21. Mirjana Pešec  
7. Vladimir Ćirić  22. Tomislav Šarić 
8. Ivan Barbarić  23. Tunjo Tomić  
9. Željko Matica  24. Željko Brkić 
10. Ante Todorić  25. Senko Bošnjak 
11. Ljubo Karaman  26. Franjo Bilić 
12. Damir Rimac  27. Mihajlo Tomašković  
13. Željko Janović  28. Vjekoslav Ivanić 
14. Mate Vukušić  29. Bogdan Maglov  
15. Dubravka Kraljević 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ivan Klarić   2. Krešo Kevo 
  

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik Grada 
Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, 
Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, 
Marija Muić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 
financija, Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, 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 da je Klub vijećnika SDP-a podnio primjedbe na naknadno dostavljene 
materijale (nadopune materijala koji se odnose na Proračun Grada Vinkovaca za 2009. god. i Prijedloge 
Rješenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Vinkovaca), te 
predlaže skidanje s dnevnog reda točke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području 
Grada Vinkovaca s obzirom da su to novodostavljeni materijali, dok se materijali koji se odnose na 
Proračun Grada Vinkovaca za 2009. god. tretiraju kao dopuna već dostavljenih materijala i poziva 
pročelnicu Upravnog odjela financija Sanju Bošnjak da obrazloži isto. 

 
Obrazlažući navedeno pročelnica Upravnog odjela financija Sanja Bošnjak rekla je da je 

gradonačelnik dana 24. ožujka 2009. god. potpisao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost temeljem kojeg bi Grad od Fonda dobio sredstva za sanaciju divljih odlagališta na području 
Mirkovaca u iznosu od 669.000,00 kn dok bi Grad osigurao 280.000,00 kn, te materijali koji se odnose na 
isto vremenski nisu vijećnicima mogli biti dostavljeni prije. 

 
 
Predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje dnevni red te nazočni vijećnici „većinom“ glasova usvajaju 

slijedeći  



D N E V N I    R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2009. godinu. 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2009. godinu. 
3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2008. god. 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. 

god. 
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2008. god. 
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 

nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2008. god. 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 

2009. god. 
9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca. 
10. Sustav zaštite i spašavanja na području Grada Vinkovaca 

A/ Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2008. god. 
B/ Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009. god.    

11. Prijedlog Odluke o odbacivanju i odbijanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja i 
zbrinjavanja životinja bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina. 

12. Aktualna pitanja. 
 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s prethodne sjednice te na isti iznosi 

primjedbu vezano uz raspravu o pripajanju naselja Cerić Gradu Vinkovcima tako da se Skraćeni zapisnik 
ispravlja na slijedeći način: rečenica „Predsjednik Vijeća iznosi da je u naselju Cerić komunalna 
infrastruktura riješena, a 90% stanovništva je zaposleno.“ u ispravljenom obliku glasi: „Predsjednik Vijeća 
iznosi da je u naselju Cerić komunalna infrastruktura riješena, a 90% zaposlenog stanovništva radi u 
Gradu Vinkovcima.“ Nakon toga nazočni vijećnici „većinom“ glasova usvajaju Skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice s navedenom ispravkom. 

 
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 2009. 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 sa pitanjem da li, s obzirom da 

se u ovako kratkom roku radi rebalans, Proračun nije dovoljno studiozno pripremljen ili su se pojavili neki 
novi elementi. 

Odgovarajući na postavljeno pitanje pročelnica Bošnjak iznosi da ukupna politika državnog  
Proračuna ide ka smanjenju deficita te je uvjetovala smanjenje kapitalnih pomoći koje su bile planirane u 
iznosu od 10  mil kn, za 5 mil kn, što se odrazilo i na Proračun Grada. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća „većinom“ glasova donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2009. 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 2009. 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 gradonačelnik dr. Mladen Karlić rekavši da je 

punjenje proračuna tijekom prva 2,5 mjeseca ove godine isto ili veće u odnosu na isto razdoblje 2008. 
god., ali se Grad s obzirom na cjelokupnu situaciju u državi odlučio na smanjenje proračuna, s tim da 
kapitalne investicije nisu ukinute već su sredstva raspoređena ovu i slijedeću godinu što je zakonski 
moguće. 



Vijećnik Damir Rimac iznosi da je 400 ljudi ostalo bez posla, te slijedom te činjenice postavlja pitanje 
kako nema promjena u punjenju stavke poreza i prireza. Analizirajući proračunsku potrošnju po gradskim 
odjelima iznosi da nigdje nisu vidljive mjere štednje niti prilagođavanje potrošnje uvjetima recesije, te 
smatra da su promjene samo tehničke i kozmetičke prirode. 

Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi da je proračun tehnički dobro odrađen, ali su prihodi hipotetski pa 
se ne može znati da li će punjenje proračuna i idućih mjeseci biti dobro, jer je ono refleks stanja iz prošle 
godine, a broj zaposlenih pada od 2005. god. pa se treba prilagoditi uvjetima i štedjeti.  

Vijećnik Anto Blažanović iznosi pohvalno mišljenje o odluci Grada da se izdvoje sredstva za 
cijepljenje djevojčica protiv virusa HPV-a.  

Vijećnik Mate Vukušić navodi Javnu vatrogasnu postrojbu Vinkovci kao dobar primjer štednje i 
racionalizacije, nadajući se da to neće utjecati na kvalitetu njihovog rada. 

Vijećnik Željko Janović predlaže da se akcija pomoći umirovljenicima s najnižim primanjima, nastavi 
do kraja godine. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je Grad tražio od svojih institucija da se prilagode 
trenutnim uvjetima i troše racionalno. Od 400 ljudi koji su ostali bez posla nisu svi iz Vinkovaca , a 
investicije su i u ovim kriznim vremenima nužne, upitna je samo njihova dinamika. 

Predsjednik Vijeća iznosi da Grad ide sa tokovima u državi nastojeći zadržati socijalnu osjetljivost 
prema najugroženijim slojevima, ali isto tako mora biti i investitor da bi se ljudi mogli upošljavati. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća „većinom“ glasova donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2009. god. 

 
TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković koji je iznio Prijedlog Odluke o 
dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća iznosi da je Klub vijećnika HDZ-a podnio amandman na 

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu tako da bi u članku 1. iznos od 60% 
glasio 50%. 

Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje navedeni amandman koji vijećnici jednoglasno usvajaju. 
Nakon toga iznosi na usvajanje Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  s 

izmijenjenim postotkom u članku 1. te vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 
Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu  ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 8/00, 12/01,  8/02 - 
ispr., 13/03, 7/04 i 11/05)  u članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
"Iznimno, komunalni se doprinos za proizvodne pogone te za pripadajuća skladišta obračunava u visini od 
50% iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog u stavku 1. ovog članka. Ako se unutar navedenih objekata 
gradi prostor u kojem se ne obavljaju proizvodne i skladišne djelatnosti, komunalni se doprinos za te 
prostore obračunava u iznosima iz stavka 1. ovoga članka".  
  

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  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 Zaključka 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 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 
 



Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. god. 
I. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2008. god. 

II. 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 
 
 
 

TOČKA 5. 
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 2009. 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 

 
IZMJENE I DOPUNE  

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU 

 
Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. god. («Službeni 
glasnik» Grada Vinkovaca br. 9/08.) u članku 5. tablica 4. Opskrba pitkom vodom mijenja se i glasi: 
Red. 
broj 

Radovi Predračunska 
vrijednost 

1. Kralja Zvonimira od M.A. Reljkovića do A. Šenoe  
(rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže) 

2.400.000,00 

2. Privlačka – odvojak 3 70.000,00 
3. Dragutina Žanića-Karle – odvojak 2 50.000,00 

 UKUPNO 2.520.000,00 
 

U tablici 5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u točki «6.» iznos «325.000,00» mijenja se 
iznosom «225.000,00», a iza točke 11. dodaje se točka 12. Izgradnja sustava odvodnje – Vinkovci-istočni 
kolektor – 125.000,00. 

Iznos ukupno «3.535.000,00» mijenja se i glasi «3.560.000,00». 
 

Članak 3. 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 

glasniku» Grada Vinkovaca. 
 
 
 

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

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 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 Josip Vidosavljević sa pitanjem da li je 5% 

manje potrošene električne energije ušteda ili nefunkcioniranje sustava, na što pročelnik Slišković 
odgovara da se radi o uštedi. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 
 



Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. god. 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2008. god. 

II. 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković koji je iznio Prijedlog Zaključka 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja 
uginulih životinja s javnih površina 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 donose 

 
Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja  
bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2008. god. 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 
uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2008. god. 

II. 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
 
 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Marija Muić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti, koja je iznijela Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Vinkovaca za 2009. 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 izmjenama i dopunama  
Programa  javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2009. god. 

 
Članak 1. 

U Programu javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2009. godinu («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 2/09.) u članku 2:  mijenja se:      
 
II. UDRUGE GRAĐANA  
 
KUD «ŠUMARI» (UDRUGA GRAĐANA) 
 Iznos «70.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «120.000,00» kuna. 
 
IV.  OSTALI PROGRAMI   
 
POKLADNI KARNEVAL 
 Iznos od «40.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «50.000,00» kuna. 



JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA VINKOVACA ZA 2009. GODINU 
 

O P Ć A  R E K A P I T U L A C I J A 
 
2. UDRUGE GRAĐANA iznos «1,070.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «1.120.000,00» kuna, 
4. OSTALI PROGRAMI  iznos «185.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «195.000,00 kn» kuna, 
 
     UKUPNO: iznos «2.605.520,00» kuna zamjenjuje se iznosom «2.665.520,00» kuna. 
    

Članak 2. 
Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2009. godinu 

stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca. 
TOČKA 9. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i tajnik Gradskog vijeća, 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 u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić iznijevši primjedbu da za 

pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti ne bi trebala biti navedena sprema tehničkog 
usmjerenja. 

Vijećnik Josip Vidosavljević podržava ovaj prijedlog, te predlaže da se u uvjetima za obavljanje 
funkcije pročelnika doda formulacija «stručne reference za obavljanje tih poslova». 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, «većinom» glasova  donose 
 

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

 
TOČKA 10. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj, koji je iznio  
A/ Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2008. god. 
B/ Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009. 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 

 
ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA U 2008. GODINI 

 
S M J E R N I C E 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA U 2009. GODINI 

 
TOČKA 11. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Željko Beljo, predsjednik Povjerenstva, koji je iznio 
Prijedlog Odluke o odbacivanju i odbijanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja i 
zbrinjavanja životinja bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina. 

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 Klub vijećnika 

SDP-a osam godina upozorava da Tip-Tip nema uvjete za obavljanje ove djelatnosti, jer nema sklonište za 
životinje. 

Predsjednik Vijeća odgovara da je ovaj Zakon na snazi tek od 01. 01. 2009. god. 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, «većinom» glasova donose 

 
O D L U K U 

1. Odbacuje se ponuda Ilije Stevića, vlasnika specijalizirane veterinarske ambulante i veterinarsko-
higijeničarskog servisa "Tip-Tip" iz Vinkovaca, Josipa Lovretića 10, od 29.12.2008. god., za  

 



obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora i uklanjanja uginulih 
životinja s javnih površina,  kao nepravovaljana. 
2. Odbija se ponuda Veterinarske stanice Slatina d.o.o. iz Slatine, Kralja Zvonimira 16, od 

29.12.2008.god. za obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora 
i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina.  

 
TOČKA 12. 

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 14,30 
sati. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r.  


