
Z A P I S N I K 
sastavljen na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 17. lipnja 2009. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 13,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka  Bošnjaka 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   14. Stipo Ćorluka 
2. Kata Krešić  15. Marija Tanocki 
3. Zvonimir Mišić  16. Mate Vukušić 
4. Jakov Barišić  17. Milica Benić 
5. Aladar Spajić  18. Dubravka Kraljević 
6. Marina Načinović  19. Mario Paljušaj 
7. Željko Brkić  20. Martina Levaković Banović 
8. Mato Benačić  21. Ivan Majhen 
9. Krunoslav Šporčić 22. Dubravko Korenika 
10. Davor Vukovac  23. Marijan Mišić 
11. Elvis Kovačević  24. Slavka Bešlagić-Langauer 
12. Andrijana Bošnjak 25. Anto Vidović 
13. Vladimir Ćirić 
  
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Ivan Barbarić  4. Drago Majstorović 
2. Ivan Bosančić  5. Kornelija Krizmanić 
3. Damir Rimac 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., 
gradonačelnik Grada Vinkovaca, Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, 
Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, kandidat za vijećnika Anto Jakovljević – HDSSB, 
Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za predškolski odgoj Vinkovci, Dražen Milinković, direktor 
Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Ankica Bujanić, Vinkovački vodovod i kanalizacija 
d.o.o., Franjo Petrović, direktor Poleta d.o.o., Snježana Banović, Polet d.o.o., Tomislav Borković, 
direktor Gradskog gospodarstva d.o.o., Šefik Kapetanović, direktor Novosti d.o.o., Sanja 
Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, 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 izvještava nazočne vijećnike da su pojedine stranke dostavile obavijest 
o formiranju Klubova vijećnika kako slijedi: 
- Klub vijećnika HDZ-a, predsjednik Jakov Barišić, 
- Klub vijećnika SDP-a, predsjednik Damir Rimac, 
- Klub vijećnika HSP-a, predsjednik Aladar Spajić, 
- zajednički Klub vijećnika HSLS-a i HSS-a, predsjednik prve dvije godine Mato Benačić, 
 uz napomenu da će predsjednici Klubova vijećnika kao i u prošlom mandatu dobivati 
prošireni zapisnik s prethodne sjednice Vijeća. 
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 Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje dnevni red današnje sjednice na koji se iznose 
slijedeće primjedbe: 
- vijećnik Mate Vukušić iznosi generalnu primjedbu na izvješća o poslovanju gradskih poduzeća 
rekavši da su ista trebala biti odrađena u prošlom sazivu, 
- kandidat za vijećnika Marijan Mišić smatra da su materijali kasno dostavljeni (petak navečer), 
te iznosi primjedbu na Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća kao privremene akte koje treba 
formalno-pravno uskladiti, kao i primjedbu da su izvješća o poslovanju gradskih poduzeća 
„frizirana“. 
 Odgovarajući na iznesene primjedbe predsjednik Vijeća iznosi slijedeće: 
- analiza poslovanja gradskih poduzeća za proteklu godinu radi se do 30. 06. tekuće godine te istu 
nije bilo moguće odraditi zbog izbora koji su bili 17. svibnja, 
- raspravlja se o dnevnom redu sjednice i mogu se iznositi samo primjedbe na dnevni red. 
 
 Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova usvajaju predloženi 
dnevni red, te će se na današnjoj sjednici raspravljati slijedeći  
 

D N E V N I    R E D 
    Skraćeni zapisnik 
1. Izvješće Mandatne komisije 
2. Izbor tajnika Gradskog vijeća 
3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2008. 

godinu 
4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. 

Vinkovci za 2008. godinu 
5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Polet d.o.o. Vinkovci za 2008. godinu 
6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci za 2008.      
    godinu 
7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 2008. godinu 
8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke „Bok“ d.o.o. Vinkovci za 2008. 

godinu 
9. Donošenje procjene ugroženosti stanovništa, materijalnih i kulturnih dobara od 
      djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i      
      terorizma za područje grada Vinkovaca 
10.   Prijedlog Odluke  o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Vinkovaca 
11. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika i članova zapovjedništva Civilne zaštite  
      grada Vinkovaca 
12. Imenovanje komisija i odbora Gradskog vijeća 
13. Aktualna pitanja 
 
 Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice koji 
nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 

 
TOČKA 1. 

 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne 
komisije, koji izvještava nazočne vijećnike da je temeljem članka 5. stavak 3. i članka 8. Zakona 
o izboru predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave vijećnik 
Davorin Pezerović s kandidacijske liste HDSSB-a svoj mandat stavio u mirovanje te će umjesto 
njega dužnost vijećnika u Gradskom vijeću obnašati Anto Jakovljević s iste kandidacijske liste. 
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  Nakon izvješća Mandatne komisije Anto Jakovljević i Marijan Mišić, koji nije bio 
nazočan prvoj sjednici Gradskog vijeća, polažu prisegu. 
 
 Predsjednik Vijeća utvrđuje da je zajedno sa novim vijećnikom na sjednici nazočno 26 
vijećnika. 

TOČKA 2. 
 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Senko Bošnjak, predsjednik Gradskog 
vijeća, koji je iznio Prijedloge rješenja za razrješenje i imenovanje tajnika Gradskog vijeća. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 U svom uvodnom izlaganju, predsjednik Vijeća predlažući dosadašnjeg tajnika, rekao je 
da je isti svoj posao obavljao odgovorno, savjesno i korektno surađujući sa svim vijećnicima. 

Predsjednik Vijeća stavlja iznijete prijedloge na glasanje te vijećnici jednoglasno donose 
slijedeća Rješenja: 

R J E Š E N J E 
o razrješenju tajnika Gradskog vijeća grada Vinkovaca 

 
I. 

Zlatko Dovhanj, dipl. iur. iz Vinkovaca, I. Vučića 4, pročelnik Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove, razrješuje se obavljanja poslova tajnika Gradskog vijeća 
grada Vinkovaca. 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” grada 

Vinkovaca. 
R J E Š E N J E 

o imenovanju tajnika Gradskog vijeća grada Vinkovaca 
 

I. 
Zlatko Dovhanj, dipl. iur. iz Vinkovaca, I. Vučića 4, pročelnik Upravnog odjela za 

normativnu djelatnost i opće poslove, određuje se za tajnika Gradskog vijeća grada Vinkovaca. 
 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” grada 

Vinkovaca. 
TOČKA 3. 

 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za 

predškolski odgoj Vinkovci koja je podnijela Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za 
predškolski odgoj Vinkovci 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 uključila vijećnica Milica Benić iznijevši primjedbu 
da su podaci u izvješću šturi, te da nema plana i programa rada za pedagošku godinu. Postavlja 
pitanje o ustroju predškole, kao i pitanje vrtića u rubnim dijelovima grada. Budući da državni 
pedagoški standard propisuje rad s posebno darovitom djecom kao i s djecom s teškoćama u 
razvoju zanima je koliko su takva djeca uključena u odgojne procese, te postavlja pitanje koliko 
je Centar ekipiran sa stručnim timovima – defektolog, pedagog, psiholog, logoped, medicinska 
sestra. 
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Vijećnik Mate Vukušić smatra da od državnog pedagoškog standarda koji je donesen u  
svibnju 2008. god. ništa nije primijenjeno, vrtićima su potrebni stručni timovi kojih nema. Smatra 
da je ovo najmanjkavije izvješće od osam izvješća koliko ih je on kao gradski vijećnik dobio. 
Napominje da su vezano za investicijsko održavanje popravke i intervencije rađene tek po nalogu 
sanitarne inspekcije, te da 25-30 godina nije izgrađen vrtić, a montažnima su izišli rokovi 
uporabe, te treba raditi smještajne kapacitete, a naročito vrtiće u prigradskim naseljima. Cijena 
boravka djece za roditelje je previsoka, s obzirom na prosjek plaće u Županiji. 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Mirjana Pešec iznosi slijedeće: 
- kalendarski nije vrijeme za plan i program rada za pedagošku godinu jer isti kreće od 01. rujna i 
Centar ga donosi svake godine, a sada se radi izvješće o realizaciji plana i programa, 
- predškolskih grupa je organizirano koliko je potrebno i predškola je otvorena za sve koji žele 
ići, 
- netočna je tvrdnja da 20 godina nije izgrađen vrtić jer je u Radićevom bloku izgrađen poslije 
Domovinskog rata, a jaslice “Stribor” 1995. god., 
- nema potrebe za izgradnjom novih vrtića jer još ima mjesta u postojećim, 
- kvalifikacijska struktura u vrtićima je dobra, nema stručnog tima ali će se u kolovozu raspisati 
natječaj za pedagoga, a u jesen će se planirati psiholog, 
- razdoblje za prilagodbu državnim pedagoškim standardima iznosi pet godina, 
- u svakom vrtiću je barem jedno dijete s poteškoćama u razvoju i maksimalno ih se trudi 
integrirati, 
- nema posebnog rada s darovitom djecom jer još nema psihologa, 
- roditelji se ne žale na cijenu s obzirom da je uz povećanje cijene podignut i standard. 

 
Nakon 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 Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci za 2008. god. 
 

TOČKA 4. 
 

 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci i Ankica Bujanić, rukovoditeljica financijsko-
računovodstvene službe koji su podnijeli Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci 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 uključila vijećnica Martina Levaković Banović 
iznoseći slijedeća pitanja i primjedbe: 
- u kojem roku se podmiruje dug prema dobavljačima, 
- potraživanja kupaca – struktura i ročnost, omjer između pravnih i fizičkih osoba, 
- pozitivnim ocjenjuje nisku zaduženost i redovnu isplatu plaća, ali smatra da je razina prosječne 
plaće niska, 
- računi građana su netransparentni, kako za vodu tako i za grijanje, 
- preinaka kotlovnice u stambenoj zgradi u A. Starčevića 4 sa mazuta na plin – da li kotlovnica na 
plin smije biti u stambenoj zgradi, 
- što se poduzima po pitanju kakvoće vode jer se primjećuje zamućenost, talog i sl. 
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 Potpredsjednik Gradskog vijeća Zvonimir Mišić pohvaljuje izvješće rekavši da se 
menadžement tvrtke trudi da poveća obim posla, što je rezultiralo povećanim prihodom u odnosu 
na prošlu godinu, a posebno je dobro što je u strukturi prihoda učešće izgradnje 63%, te što su 
poslovi dobivani na javnim natječajima. Prelazak sa mazuta na plin je dobar potez, ali treba, zbog 
toplinske neovisnosti, razmišljati i o grijanju obnovljivim izvorima energije (šumska biomasa). 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Ankica Bujanić iznosi slijedeće: 
- kod podmirenja obveza maksimalno se nastoje poštivati rokovi, prioritet su plaće i obveze 
prema državi, te krediti i obveze prema bankama, 
- potraživanja su preko 5 mil kuna i teško se naplaćuju zbog opće prezaduženosti, 
- najveći problem vezano za transparentnost cijene vode je u stambenim zgradama, odnosno 
kolektivnom stanovanju,  
- analiza vode se radi tri puta mjesečno i uglavnom udovoljava propisanim standardima. 

 
 Dražen Milinković iznosi da je pri prelasku na drugi energent najbolja opcija plin, te da 
konačnu odluku da li na nekoj lokaciji može biti kotlovnica na plin donosi MUP. 

 
Nakon 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 Vinkovačkog vodovoda i 
kanalizacije d.o.o. Vinkovci za 2008. god. 

 
TOČKA 5. 

 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Franjo Petrović, direktor Poleta d.o.o. 

Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci 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 Mario Paljušaj postavivši 
slijedeća pitanja: 
- organizacijska struktura društva i članovi Nadzornog odbora, 
- poslovno usavršavanje radnika – koja je priroda edukacije, 
- pohvaljuje korištenje usluge tajnog kupca vezano za kontrolu prometa i prodaju karata, 
- zašto su pali prihodi od reklama unatoč velikom broju autobusa i prijeđenih kilometara, 
- struktura i ročnost potraživanja od kupaca, 
- Polet d.o.o. je poslovao dobro velikim dijelom zahvaljujući odluci Vlade RH o financiranju 
prijevoza učenika srednjih škola. S obzirom da se najavljuje prelazak financiranja na prijevoz 
vlakom pita koliko će to smanjiti ukupne prihode, 
- moli u pismenom obliku plan otplate svih kredita, 
- da li se prilikom nabavke novih vozila razmišlja o novim i modernijim načinima financiranja 
kao što to radi ZET u Zagrebu, 
- izvješće u cjelini ocjenjuje najdetaljnijim i najpotpunijim od svih koja se danas razmatraju. 

 
 Vijećnik Vladimir Ćirić u ime Kluba vijećnika HDZ-a izražava zadovoljstvo izvješćem o 
radu i poslovanju rekavši kako se u Poletu osjećaju pozitivni pomaci. 
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 Odgovarajući na postavljena pitanja Franjo Petrović iznosi slijedeće: 
- članovi Nadzornog odbora su: Slavko Vištica, Petar Kulić, Ivan Lozić, Jakov Barišić i Zvonko 
Jelić, 
- stručno usavršavanje se odnosi na edukaciju automehaničara radi održavanja novih autobusa i 
na edukaciju za rad sa bus card sustavom, 
- za reklamiranje je sve manji interes zbog opće ekonomske situacije,  
- plan otplate kredita će se dostaviti, 
- ZET kupuje vozila na račun grada. 

 
Nakon 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 2008. 
godinu. 

TOČKA 6. 
 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Borković, direktor Gradskog 
gospodarstva d.o.o. Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog 
gospodarstva d.o.o. Vinkovci 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 Anto Vidović postavljajući 
slijedeća pitanja: 

- da li postoji zakonska obveza i rokovi provođenja etažiranja, 
- kako na odgovarajući način zbrinuti građevinski otpad sa azbestnim komponentama, 
 
Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja vezana za pričuvu: 
- naplata, trošenja i evidentiranja sredstava pričuve, 
- što se poduzima da se naplati nenaplaćena pričuva, 
- sredstva pričuve se koriste za redovno održavanje zgrada i vode se analitično, koliko 

zgrada ima negativan saldo na računu pričuve. 
Moli pismene odgovore. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja Tomislav Borković iznosi slijedeće: 

- etažiranje je zakonska obveza i rok za provođenje istog je 01. 01. 2010. god., 
- azbestne ploče se više ne koriste, a za zbrinjavanje azbestnog otpada je određena tvrtka 
„Eurco“, 
- uvid u sredstva pričuve ima upravitelj zgrade koji i izvještava stanare o stanju istih na računu, a 
na zahtjev izvješće može dobiti i bilo koji stanar, 
- tužbe za naplatu sredstava pričuve se mogu podnijeti po zahtjevu stanara, a njihovo rješavanje 
ovisi o učinkovitosti sudstva. 
 
 Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanje ako zgrada ima negativan saldo na računu 
da li to znači da je izvedeno više radova nego li je to financijski bilo moguće, odnosno ako zgrada 
na računu ima nepotrošenih sredstava koja daju kamatu, da li dolazi do prelijevanja sredstava za 
održavanje drugih zgrada. 
 
 Vijećniku će biti dostavljen pismeni odgovor. 
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 Nakon 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 2008. godinu. 
 
 

TOČKA 7. 
 
 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Šefik Kapetanović, direktor Novosti d.o.o. 
Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci 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 Ivan Majhen stavljajući 
generalnu primjedbu da je izvješće prešturo i postavljajući slijedeća pitanja: 
- s obzirom na konstantan pad prihoda uvid u račun dobiti i gubitka, 
- razdoblje od siječanj-travanj 2008. god. bilježi pad prihoda od reklama, što je uzrok tome i 
usporedba s istim razdobljem 2007. god.,  
- prihodi su od donacija Grada i Županije, prodaje vlastite imovine i sredstva Fonda za pluralizam 
medija - što se čini na poboljšanju tržišne konkurentnosti i konkretnih planova za poboljšanje 
poslovanja.  

 
 Vijećnik Mario Paljušaj zašto na Internet stranici Novosti d.o.o. nema niti jednog 
oglašivača, odnosno prihodi su 0,00 kn. Napominje da veliki svjetski mediji prelaze na Internet 
izdanja zbog neisplativosti tiskanih izdanja, te postavlja pitanje što Novosti d.o.o. namjeravaju s 
Internet izdanjem. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja Šefik Kapetanović iznosi slijedeće: 
- Novosti d.o.o. konstantno prate rad Grada i Županije i sredstva ovih institucija ne smatra 
donacijom nego zarađenim novcem, 
- na oglašivače se ne može utjecati, a prvi dio godine uvijek je financijski slabiji od drugog dijela, 
- Novosti su u internetskom izdanje dostupne od prije par dana. 
 
 Vijećnik Ivan Majhen smatra da zanimanje za oglasni prostor ovisi o atraktivnosti medija 
i da uprava mora poduzeti konkretne mjere po pitanju unapređivanja poslovne politike. 
 
 Šefik Kapetanović odgovara da tvrtka oglašavaju prema potrebi, a nakon analize prvih 
šest mjeseci tekuće godine, poduzet će se konkretne mjere ukoliko se pokaže potreba za istima. 
 

Nakon 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 Novosti d.o.o. Vinkovci za 2008. 
godinu. 
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TOČKA 8. 
 

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog 
odjela financija koja je iznijela Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke 
“Bok” d.o.o. Vinkovci za 2008. 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 predsjednik Vijeća Senko Bošnjak rekavši 
da je ovo tvrtka koja ima budućnost, trenutno je financijski u mirovanju ali je u rangu takvih 
među najkvalitetnijima u Hrvatskoj. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća “većinom” glasova donose 
 

 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća  

za 2008. god. Zrakoplovne luke “BOK” d.o.o., Vinkovci 
 

Točka 1. 
 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća financijska izvješća Zrakoplovne luke 
“BOK” d.o.o. Vinkovci: 
 1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive 
   na dan 31. prosinca 2008. god. …………………………………………….323.200,21 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2008. god. sa  
slijedećim podacima  

- Prihodi …………………………………………………………….………...5.104,87 kn 
 - Rashodi ………………………………………………………………………3.145,53 kn 
 - Dobitak prije oporezivanja …………………………………………………...1.959,34 kn 
 - Dobitak financijske godine……………………………………………...……1.567,47 kn 

3. Bilješke uz financijska izvješća. 
 

Točka 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, 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 opće poslove koji je iznio Nacrt prijedloga procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških 
nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje grada Vinkovaca. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Vijećnik Mate Vukušić pohvaljuje dostavu materijala u digitalnom obliku. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća “jednoglasno”  donose 
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Z A K LJ U Č A K 
I. 

 Prihvaća se i donosi Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od 
djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa te ratnih djelovanja i terorizma za 
područje Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 10. 
 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj, koji je iznio 
prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 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 “jednoglasno”  donose 
 

ODLUKU O IMENOVANJU 
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA VINKOVACA 

 
I. 

Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca radi obavljanja poslova lokalnog 
značaja iz članka 19. stavka 1. alineje 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01 .- vjerodostojno tumačenje,  129/05, 109/07., 
125/08. i 36/09.) u dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu, te posebno radi usklađivanja priprema i 
usmjeravanja aktivnosti snaga civilne zaštite u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih 
dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških nesreća, većih posljedica od 
terorizma i ratnih razaranja. 
 Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za pripremu akcija u slučaju većih 
nesreća i katastrofa kojima rukovodi Područni ured Vukovar/Vinkovci. 
 

II. 
Stožer se, suglasno članku 14. stavak 1. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja mobilizira i aktivira za zapovijedanje aktivnostima, 
snagama i sredstvima civilne zaštite. 

 
III. 

Sukladno članku 9. stavak 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja, članovi Stožera po dužnosti su: 

- zamjenik gradonačelnika – zapovjednik Stožera za zaštitu i spašavanje,  
- načelnik odjela za zaštitu i spašavanje područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

Vukovar/Vinkovci, 
- zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada i 
- predstavnik nadležne policijske uprave ili postaje. 
-  

IV. 
U Stožer  se imenuju: 
1. Tomislav Šarić, za zapovjednika (zamjenik gradonačelnika), 
2. Tomislav Dujmić, (pročelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor Z i S Vukovar) 
3. Krešimir Jelić, za člana ( zamjenik zapovjednika JVP Vinkovci), 
4. Vlado Jurić, za člana (načelnik Postaje prometne policije Vinkovci), 
5. Zdenko Rečić, za člana, 
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6. Dražen Milinković, za člana, 
7. Željko Šarčević, za člana, 
8. Senko Bošnjak, za člana, 
9. Sanja Gali, za člana, 
10. Franjo Petrović, za člana, 
11. Mario Škrivanko, za člana, 
12. Ivan Kovačević, za člana, 
13. Ante Slišković, za člana. 

V. 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Stožer obavljat će Upravni odjeli Grada 

Vinkovaca. 
VI. 

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

 
 

TOČKA 11. 
 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj, koji je iznio 
prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika i članova zapovjedništva Civilne zaštite 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 “jednoglasno” donose 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vinkovaca 

i imenovanju zapovjednika i članova Zapovjedništva 
 

I. 
  Osniva se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: 
(Zapovjedništvo), radi obavljanja poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavak 1. alineje 11. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01.- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) u dijelu koji se odnosi na civilnu 
zaštitu, te posebno radi usklađivanja priprema i usmjeravanja aktivnosti snaga civilne zaštite u 
zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, 
tehničko-tehnoloških nesreća, većih posljedica od terorizma i ratnih razaranja. 
 
                                                                          II. 

Zapovjedništvo se, suglasno članku 17. stavak 1. Pravilnika o  mobilizaciji i djelovanju  
operativnih snaga zaštite i spašavanja, mobilizira i aktivira za zapovijedanje aktivnostima, 
snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na 
području Grada Vinkovaca. 
                                                                         III.  
  Sukladno članku 17. stavak 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, zapovjednik je pročelnik Upravnog odjela u čijem je resoru zdravstvena i 
socijalna skrb. Ostali članovi zapovjedništva zaduženi su za područje organizacije i koordinacije 
sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva. 
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IV. 
U Zapovjedništvo se imenuju: 
1. Zdenko Rečić, zapovjednik (pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti) 
2. Dušan Suzić, za člana (Državna uprava Z i S-a Podružnica Vukovar) 
3. Krešimir Jelić, za člana (Vatrogasna postrojba Grada Vinkovaca) 
4. Franjo Petrović, za člana (Polet d.o.o. Vinkovci) 
5. Zvonko Domaćinović, za člana (Crveni križ Vinkovci). 

                                
                                                                         V. 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za zapovjedništvo obavljat će Upravni odjeli 
Grada Vinkovaca. 
                                                                        VI. 

Ova Odluka objavit će se  u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 12. 
 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor 
i imenovanje koji je iznio pristigle prijedloge za imenovanje Komisija Gradskog vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća radi učinkovitosti rada Vijeća predlaže da se za pristigle 
prijedloge glasa u paketu, a ne pojedinačno za svakog člana, te navedeni prijedlog stavlja na 
glasovanje te se nazočni vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 

- prijedlog za glasovanje u paketu  -  većinom glasova prihvaćaju, 
- prijedlog za pojedinačno glasovanje – većinom glasova ne prihvaćaju. 
 

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Vijeća iznosi slijedeće prijedloge: 
 
 

- za Komisiju za određivanje ulica i trgova u gradu koja broji 7 članova pristigao je 
usaglašeni prijedlog svih stranaka u Vijeću: 

 
1. Vladimir Ćirić  
2. Marija Tanocki  
3. Davor Vukovac 
4. Željko Brkić 
5. Mato Benačić 
6. Mario Paljušaj 
7. Marijan Mišić 

 
 Vijećnik Marijan Mišić ne prihvaća prijedlog za imenovanje u navedenu Komisiju, budući 
da je za prijedlog saznao na samoj sjednici te smatra da je o istom trebao biti prethodno 
konzultiran. Komisija za izbor i imenovanje povlači se na stanku i nakon stanke umjesto 
vijećnika Marijana Mišića predlažu vijećnicu Korneliju Krizmanić. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća stavlja na glasovanje izmijenjeni prijedlog koji nazočni 
vijećnici  Gradskog vijeća «jednoglasno» prihvaćaju i donose 
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R J E Š E NJ E 
o izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova u gradu 

 
I. 

 U Komisiju za određivanje imena ulica i trgova u gradu  biraju se slijedeći 
vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Vladimir Ćirić – za člana, 
2. Marija Tanocki – za člana, 
3. Davor Vukovac – za člana, 
4. Željko Brkić – za člana, 
5. Mato Benačić – za člana 
6. Mario Paljušaj – za člana 
7. Kornelija Krizmanić – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 
 
- za Povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje broji 7 članova pristigao je usaglašeni prijedlog 
svih stranaka u Vijeću: 

 
1. Kata Krešić  
2. Marija Tanocki  
3. Andrijana Bošnjak  
4. Ivana Čičić  
5. Marica Drobina  
6. Mate Vukušić    
7. Slavka Bešlagić-Langauer  

 
 Predsjednik Gradskog vijeća stavlja na glasovanje izneseni prijedlog koji nazočni 
vijećnici  Gradskog vijeća «jednoglasno» prihvaćaju i donose 
  

R J E Š E NJ E 
o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 
I. 

 U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog 
vijeća: 
1. Kata Krešić – za člana, 
2. Marija Tanocki – za člana, 
3. Andrijana Bošnjak – za člana, 
4. Ivana Čičić – za člana, 
5. Marica Drobina – za člana 
6. Mate Vukušić – za člana 
7. Slavka Bešlagić-Langauer – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
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- za Komisiju za Statut i Poslovnik koja broji 5 članova pristigli su slijedeći prijedlozi: 
 

 Prijedlog HDZ-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a i HSU-a: 
1. Kata Krešić  
2. Zvonimir Mišić  
3. Senko Bošnjak  
4. Andrijana Bošnjak  
5. Marina Načinović  
- 14 glasova “za”, 10 “uzdržanih” glasova 

 
 Prijedlog SDP-a: 

1. Damir Rimac 
-10 glasova «za» i 14 «uzdržanih» glasova 

  
 

R J E Š E NJ E 
o izboru Komisije za Statut i Poslovnik 

 
I. 

 U Komisiju za Statut  i Poslovnik  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Kata Krešić – za člana, 
2. Zvonimir Mišić – za člana, 
3. Senko Bošnjak – za člana, 
4. Andrijana Bošnjak – za člana, 
5. Marina Načinović – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 
 
- za Odbor za financije i proračun koji broji 5 članova pristigli su slijedeći prijedlozi: 

 
 Prijedlog HDZ-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a i HSU-a: 

1. Zvonimir Mišić  
2. Ivan Bosančić   
3. Andrijana Bošnjak    
4. Davor Vukovac  
5. Senko Bošnjak    
- 14 glasova “za”, 10 “uzdržanih” glasova 

 
 Prijedlog SDP-a: 

1. Mario Paljušaj 
2. Dubravko Korenika 

-10 glasova «za» i 14 «uzdržanih» glasova 
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R J E Š E NJ E 
o izboru Odbora za financije i proračun 

 
 

I. 
 U Odbor za financije i proračun  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Zvonimir Mišić – za člana, 
2. Ivan Bosančić – za člana, 
3. Andrijana Bošnjak – za člana, 
4. Davor Vukovac – za člana, 
5. Senko Bošnjak – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 
 
- za Komisiju za izdavanje stanova u najam koja broji 5 članova pristigli su slijedeći prijedlozi: 

 
 Prijedlog HDZ-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a i HSU-a: 

1. Senko Bošnjak 
2. Krunoslav Šporčić 
3. Ivan Barbarić 
4. Marina Načinović 
5. Aladar Spajić 
- 14 glasova «za» i 10 «uzdržanih“ glasova 
 

 Prijedlog SDP-a: 
1. Dubravka Kraljević 
2. Dubravko Korenika 
- 10 glasova «za» i 14 «uzdržanih» glasova 

 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru Komisije za izdavanje stanova u najam 

 
I. 

 U Komisiju za izdavanje stanova u najam  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog 
vijeća: 
1. Senko Bošnjak – za člana, 
2. Krunoslav Šporčić – za člana, 
3. Ivan Barbarić – za člana, 
4. Marina Načinović – za člana, 
5. Aladar Spajić – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
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- za Komisiju za žalbe i pritužbe građana koja broji 5 članova pristigli su slijedeći prijedlozi: 
 

 Prijedlog HDZ-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a, HSU-a i HNS-a: 
1. Marina Načinović 
2. Ivan Barbarić 
3. Stipo Ćorluka 
4. Mato Benačić 
5. Anto Vidović 
- 16 glasova «za» i 8 «uzdržanih“ glasova 
 

 Prijedlog SDP-a: 
1. Milica Benić 
2. Ivan Majhen 
- 8 glasova «za» i 16 «uzdržanih» glasova 

 
R J E Š E NJ E 

o izboru Komisije za žalbe i pritužbe građana 
 

I. 
 U Komisiju za žalbe i pritužbe građana  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog 
vijeća: 
1. Marina Načinović – za člana, 
2. Ivan Barbarić – za člana, 
3. Stipo Ćorluka – za člana, 
4. Mato Benačić – za člana, 
5. Anto Vidović – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 
- za Komisiju za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti koja broji 5 članova pristigli su 
slijedeći prijedlozi: 

 
 Prijedlog HDZ-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a i HSU-a: 

1. Aladar Spajić 
2. Jakov Barišić 
3. Krunoslav Šporčić 
4. Mato Benačić 
5. Davor Vukovac 
- 14 glasova «za» i 10 «uzdržanih“ glasova 
 

 Prijedlog SDP-a: 
1. Martina Levaković Banović 
2. Mate Vukušić 
- 10 glasova «za» i 14 «uzdržanih» glasova 
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R J E Š E NJ E 
o izboru Komisije za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti 

 
I. 

 U Komisiju za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti  biraju se slijedeći 
vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Aladar Spajić – za člana, 
2. Jakov Barišić – za člana, 
3. Krunoslav Šporčić – za člana, 
4. Mato Benačić – za člana, 
5. Davor Vukovac – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 
- za Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države koje broji 5 članova pristigli su slijedeći prijedlozi: 

 
 Prijedlog HDZ-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a i HSU-a: 

1. Zvonimir Mišić  
2. Elvis Kovačević  
3. Željko Brkić  
4. Davor Vukovac  
5. Mato Benačić  
- 14 glasova «za» i 10 «uzdržanih“ glasova 
 

 Prijedlog SDP-a: 
1. Damir Rimac 
2. Ivan Majhen 
- 10 glasova «za» i 14 «uzdržanih» glasova 

 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
 

I. 
 U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Zvonimir Mišić – za člana, 
2. Elvis Kovačević – za člana, 
3. Željko Brkić – za člana, 
4. Davor Vukovac – za člana, 
5. Mato Benačić – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 



 17

- za Odbor za dodjelu javnih priznanja koja broji 5 članova pristigli su slijedeći prijedlozi: 
 

 Prijedlog HDZ-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a i HSU-a: 
1. Mladen Karlić 
2. Senko Bošnjak 
3. Nada Čordašić 
4. Tomislav Šarić 
5. Vladimir Ćirić 
- 16 glasova «za» i 8 «uzdržanih“ glasova 
 

 Prijedlog SDP-a: 
1. Drago Majstorović 
- 10 glasova «za» i 14 «uzdržanih“ glasova 

 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja 

 
I. 

 U Odbor za dodjelu javnih priznanja  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Mladen Karlić – za člana, 
2. Senko Bošnjak – za člana, 
3. Nada Čordašić – za člana, 
4. Tomislav Šarić – za člana, 
5. Vladimir Ćirić – za člana. 
 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 13. 
Aktualna pitanja 

 
13.1. Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje vezano za izgradnju nove zgrade OŠ 

Ivana Mažuranića, odnosno da li će radovi početi ove godine. 
 
Pitanje je upućeno gradonačelniku dr. Mladenu Karliću. 
 
13.2. Vijećnik Marijan Mišić traži dostavu dokumentacije vezane za: 

- kompletnu pokretnu i nepokretnu imovinu Grada sa podacima da li je ista opterećena 
hipotekama, 

- izvješće o sudskim procesima koje Grad vodi i podatak u kojem su stadiju, 
- koje su tvrtke u vlasništvu Grada, 
- broj uposlenih u gradskoj upravi, 
- podatke o ugovorenim i započetim poslovima i planiranim investicijama. 

 
 Pitanje je upućeno gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, predsjedniku Gradskog 
vijeća, svim gradskim vijećnicima i stručnim službama Grada. 
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 Predsjednik Vijeća smatra da pitanje nije upućeno na pravu adresu, te je isto preopširno, a 
svi gradski vijećnici se i sami moraju potruditi da dođu do potrebnih informacija. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara vezano za izgradnju OŠ Ivana Mažuranića da 
se izabrana tvrtka uvodi u posao, a radovi bi trebalo uskoro početi. 
 Vezano za pitanje vijećnika Mišića odgovara da su svi ti podaci sadržani u nalazu državne 
revizije koji će kao gradski vijećnik dobiti za jednu od narednih sjednica i isti moći analizirati i o 
njemu raspravljati. 
 
 U daljnjem izlaganju gradonačelnik dr. Mladen Karlić izvještava nazočne vijećnike da se 
sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem planira još jedna poduzetnička zona 
u V.N. Selu površine 25 ha gdje se planira dovesti strane investitore. 
 Intenzivno se radi na gradnji komunalne infrastrukture u gradu (izgradnja staza i cesta, 
asfaltiranje), u tijeku je natječaj za izgradnju Hrvatskog doma, a završen je natječaj za izgradnju 
zgrade MO Slavija. 
 
 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 
16,55 sati. 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 
 

 
 

 
  
 
 
  


