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 Z A P I S N I K 

sastavljen na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 15. travnja 2010. god. s početkom u 13,00 sati 

u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 

predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   12. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić  13. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić  14. Mate Vukušić 
4. Jakov Barišić  15. Dubravka Kraljević 
5. Aladar Spajić  16. Martina Levaković Banović 
6. Marina Načinović  17. Dubravko Korenika 
7. Mato Benačić  18. Anto Jakovljević 
8. Davor Vukovac  19. Marijan Mišić 
9. Elvis Kovačević  20. Kornelija Krizmanić 
10. Andrijana Bošnjak 21. Anto Vidović 
11. Vladimir Ćirić 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Željko Brkić  6. Milica Benić 
2. Krunoslav Šporčić 7. Drago Majstorović 
3. Ivan Barbarić  8. Mario Paljušaj 
4. Stipo Ćorluka  9. Ivan Majhen 
5. Damir Rimac     10. Slavka Bešlagić-Langauer 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, 
tajnik Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, 
Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu 
samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, 
pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Mario Komšić, 
pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Marko Jureta i Ivan Ereš, djelatnici istog upravnog 
odjela, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Mandica Sanković, pročelnica 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 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 Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca. 
2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca. 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. 
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4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja 
životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2009. godinu. 

6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva za 2010. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području grada Vinkovaca za 
2010. godinu. 

8. Prijedlog Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2010. godinu. 

9. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice te vijećnik Anto Jakovljević iznosi primjedbu vezano za odgovore na 
njegova pitanja postavljena na prethodnoj sjednici a koja glase: 

1. Kako će se riješiti odvijanje nastave u osnovnoj školi u Mirkovcima, obzirom na 
nesrazmjer između broja učenika i raspoloživog prostora? 

Odgovor - Za odvijanje nastave u osnovnoj školi u Mirkovcima pronaći će se rješenje bilo 
kroz povećanje broja djece u razrednim odjelima bilo kroz prijevoz određenog broja djece 
u osnovne škole u gradu. 
2. Da li se na autobusnim stajalištima u gradu može postaviti vozni red? 
Odgovor - Na autobusnim stajalištima moguće je postaviti red vožnje. 

 
Nakon pojašnjenja odgovora na prvo pitanje, vijećnik Jakovljević prihvaća isti 

odgovor, dok se odgovor na drugo pitanje nadopunjuje u smislu da će se na autobusnim 
stajalištima postaviti red vožnje u primjereno vrijeme, te nazočni vijećnici jednoglasno 
prihvaćaju skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Vijeća, zajedno sa navedenom ispravkom. 

 
 

TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zvonimir Mišić, predsjednik 
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države koji je iznio Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca. 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (17 
„za“, 3 „protiv“, 1 „uzdržan“) donose 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca  

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zvonimir Mišić, predsjednik 
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države koji je iznio Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca. 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, „jednoglasno“ donose 
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O D L U K U 

o izboru najpovoljnijih ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca  

 
TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 
odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu. 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (20 
„za“, 1 „protiv“) donose 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. god. 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. 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 4. 

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 2009. godinu. 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (17 
„za“, 3 „protiv“, 1 „uzdržan“) donose 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. god. 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. 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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja 
životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2009. godinu. 
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 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 će 
Klub vijećnika SDP-a podržati ovo izvješće, s tim da predlaže nabavku kanti za odlaganje 
životinjskog izmeta. 
 Pročelnik Slišković odgovara da su upravo u tijeku razgovori s proizvođačima istih. 
 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „jednoglasno“ 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 s javnih površina za 2009. god. 

 

I. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 
nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2009. 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 6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2010. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija  

osnovnog   školstva za  2010. godinu 

 
 

TOČKA 7. 

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 
2010. 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 Anto Jakovljević sa 
primjedbom da su za područnu školu Borinci u 2010. god. planirana sredstva Grada za kupnju 
parcele za izgradnju škole. Postavlja pitanje postoji li studija koliko je djece na Borincima, te 
predlaže da se ova sredstva preusmjere za rekonstrukciju škole u Mirkovcima.  

Pročelnik Rečić iznosi da se u Gradu intenzivno traže rješenja za Osnovnu školu 
Mirkovci s obzirom na povećanje broja učenika. 
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Ravnatelju je predlagano da se rad škole organizira u tri smjene međutim isti je 
odgovorio da je to neizvedivo. Jedna od varijanti je i rekonstrukcija potkrovlja te je u tom 
smislu projektant izvršio vizuelni pregled građevine i konstatirao da je s obzirom na njezinu 
starost neophodno izvršiti ispitivanje statike. Postoji i mogućnost postavljanja kontejnera, kao 
i mogućnost organiziranog prijevoza u vinkovačke osnovne škole, obzirom da određeni broj 
djece iz Mirkovaca već pohađa nastavu u Vinkovcima. 

Predsjednik  Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je neophodno ostvariti poboljšanje 
komunikacije na liniji ravnatelj Osnovne škole Mirkovci-Upravni odjel društvenih djelatnosti 
Grada Vinkovaca, te se slaže s mišljenjem pročelnika Rečića da problem prostora za rad 
Osnovne škole Mirkovci treba rješavati cjelovito, a ne parcijalno. 

Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da mu je poznat podatak da jedan broj učenika iz 
Mirkovaca već pohađa nastavu u vinkovačkim osnovnim školama, ali iznosi i stav roditelja iz 
Mirkovaca da isti ne žele da im djeca idu u školu u Vinkovce. Smatra da dvorana koja je 
predviđena u projektu izgradnje ne zadovoljava pedagoške standarde. 

Pročelnik Rečić iznosi da je u zadnje 3-4 godine najviše uloženo u Osnovnu školu 
Mirkovci, a projektno-tehnički zadatak ide na suglasnost u Ministarstvo. S obzirom na 
predviđeni broj potencijalnih 450 učenika u Mirkovcima prema pedagoškim standardima ide 
jednodjelna dvorana. 

Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da ima informaciju da dvorana ne zadovoljava 
pedagoške standarde zbog broja razrednih odjela. 

Vijećnik Aladar Spajić predlaže da se organizira radni sastanak gradonačelnika ili 
zamjenika gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti sa ravnateljem 
Osnovne škole Mirkovci u cilju što bržeg i cjelovitijeg rješenja problema prostora Osnovne 
škole Mirkovci, s obzirom da je tendencija da se velik broj mladih naseljava u Mirkovce. 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (15 „za“, 6 
„uzdržanih“) 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 2010. god. 

 
Pod istom točkom dnevnog reda nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

Zadužuje se Gradonačelnik grada Vinkovaca ili osoba koju on odredi i pročelnik 
Upravnog odjela društvenih djelatnosti da organiziraju radni sastanak s ravnateljem Osnovne 
škole Nikole Tesle i utvrde prijedlog rješenja za djecu iz Mirkovaca i održavanje nastave, u 
svezi povećanja broja učenika i predstojeći upis u školu. 

 
TOČKA 8. 

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 2010. 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 Mate Vukušić sa 
prijedlogom da se za Osnovnu školu Bartola Kašića predvidi kupnja profesionalnog stroja za 
košnju, obzirom da ista ima najveće travnate površine. 

Pročelnik Rečić odgovara da ovaj prijedlog treba razmotriti sa upravom iste škole. 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
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O D L U K U 

o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2010. godinu 

 

TOČKA 9. 

Aktualna pitanja 

 

Vijećnica Martina Levaković-Banović  postavlja slijedeća pitanja: 
1. Što je učinjeno u pogledu postavljanja zvučne signalizacije na semaforima kako bi se 

pojednostavnilo kretanje slijepih osoba?  
2. Koliko je porastao broj nezaposlenih i što se vezano za tu temu može očekivati u 

narednom razdoblju? 
3. Što je sa sanacijom kolnika u ulicama J.J. Strossmayera i Dirov brijeg? 
 

Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
- od siječnja 2009. god. do ožujka 2010. god. broj nezaposlenih porastao je za cca 

500 osoba, a od toga u prva tri mjeseca ove godine je 300 osoba. Ne očekuje se 
daljnji rast nego zaustavljanje ili pad nezaposlenosti, 

- vezano za oštećenja kolnika u ulicama J.J. Strossmayera i Dirov brijeg nadležni 
odjel vodi brigu o izgradnji i sanaciji objekata komunalne infrastrukture. 

 
U nastavku sjednice gradonačelnik je podnio izvješće o svom radu u periodu između 

dvije sjednice Vijeća.  
 
Zamjenica gradonačelnika Nada Čordašić vezano za pitanja o radu i problemima 

Udruge slijepih iznosi da je u kontaktima sa Udrugom slijepih naglasak s njihove strane više 
stavljen na problem rješavanja troškova prijevoza negoli na postavljanje zvučne signalizacije.  

Predstavnici Udruge slijepih su izrazili zadovoljstvo po pitanju rješavanja 
arhitektonskih barijera, a Vinkovci su korak ispred ostalih po tome što za člana povjerenstva 
za tehnički pregled javnih građevina imaju predstavnika invalidnih udruga. 

Na održanom sastanku predstavnici Udruge slijepih su pozvani da svoje prijedloge i 
probleme iznesu u pisanoj formi. 

 
Predsjednik Vijeća predlaže da se ubuduće u projektne zadatke kao sastavni dio ugradi 

obveza zvučnog rješenja semafora.  
 
Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vinkovaca dr. Kata Krešić 

podnijela je izvješće o radu Povjerenstava za ravnopravnost spolova na razini Republike 
Hrvatske čiji se rad dva dana odvijao u Vinkovcima. U svom izlaganju rekla je da će prilikom  
izrade akcijskog plana Povjerenstva za rad u 2010. godini, naročiti naglasak biti stavljen na  
uvođenje asistenata u nastavi za invalidnu djecu. Broj asistenata smatra nedovoljnim i stavlja 
naglasak na njihovo povećanje, čime bi se istodobno smanjio i broj nezaposlenih osoba. 
 
 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. 

              


