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Z A P I S N I K 
sastavljen na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 06. srpnja 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   15. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić  16. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić  17. Damir Rimac 
4. Jakov Barišić  18. Mate Vukušić 
5. Aladar Spajić  19. Milica Benić 
6. Marina Načinović  20. Dubravka Kraljević 
7. Željko Brkić  21. Mario Paljušaj 
8. Mato Benačić  22. Martina Levaković Banović 
9. Krunoslav Šporčić 23. Ivan Majhen 
10. Davor Vukovac  24. Dubravko Korenika 
11. Ivan Barbarić  25. Anto Jakovljević 
12. Elvis Kovačević  26. Marijan Mišić 
13. Andrijana Bošnjak 27. Slavka Bešlagić-Langauer 
14. Vladimir Ćirić  28. Anto Vidović 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Stipo Ćorluka  3. Kornelija Krizmanić 
2. Drago Majstorović  
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Tomislav Šarić, zamjenik 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, 
Marija Muić - zamjenica pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, 
pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Sanja Bošnjak, 
pročelnica Upravnog odjela financija, Željko Ilić, direktor «Periske» d.o.o. Vinkovci, 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 predlaže da se iz dostavljenog dnevnog reda izostavi točka 5. 
“Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju “Vinkovačke televizije” d.o.o. Vinkovci 
za 2009. god.” budući da se izvjestitelj Dragutin Veselčić, direktor “Vinkovačke televizije” 
d.o.o. Vinkovci iz zdravstvenih razloga nije mogao odazvati pozivu na današnju sjednicu 
Vijeća. 

Na ovaj prijedlog očitovao se predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Damir Rimac koji, 
uz žaljenje zbog zdravstvenog stanja direktora Veselčića, smatra da je izvješće mogla 
podnijeti i glavna urednica ovog medija za koju smatra da je i inače trebala biti nazočna 
sjednici. Upozorava na nedosljednost budući da su izvješća gradskih tvrtki i ustanova, u 
slučaju spriječenosti direktora odnosno ravnatelja, podnosili zamjenici, šefovi računovodstva i 
dr. Smatra da motiv nepojavljivanja čelnih ljudi VTV-a leži u nezavidnoj financijskoj situaciji 
ove medijske kuće. 
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Predsjednik Vijeća odgovara da direktor VTV-a ne može nazočiti sjednici iz 
navedenih razloga, a glavna urednica je spriječena, što smatra objektivnim okolnostima.  

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni 

red bez točke 5. “Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju “Vinkovačke televizije” 
d.o.o. Vinkovci za 2009. god.” te nazočni vijećnici “većinom” glasova (17 “za”, 11 
“uzdržanih”) usvajaju slijedeći  

D N E V N I   R E D 
     Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Odluke povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Vinkovaca za 2009. god. 
2. Prijedlog Odluke izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 

2010. god. 
3. Prijedlog Odluke izmjena i dopuna Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2010. god. 
4. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca za 2010. god. 
5. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke “Bok” d.o.o. 

Vinkovci  za 2009. god. 
6. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju “Periske” d.o.o. Vinkovci za 2009. 

god. 
7. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije. 
8. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o izboru Komisije za izdavanje         

koncesija za komunalne djelatnosti 
9. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice Vijeća koji nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 

 
Nakon usvajanja skraćenog zapisnika 11 vijećnika (1. Damir Rimac 2. Mate Vukušić 

3. Milica Benić 4. Dubravka Kraljević 5. Mario Paljušaj 6. Martina Levaković Banović 7. 
Ivan Majhen 8. Dubravko Korenika 9. Anto Jakovljević 10. Slavka Bešlagić-Langauer 11. 
Anto Vidović) napušta sjednicu, tako da je daljnjem toku sjednice nazočno 17 vijećnika. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog 
odjela financija, koja je iznijela Prijedlog Odluke povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja 
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 Marijan Mišić sa slijedećim 
primjedbama i pitanjima: 

- materijal u tehničkom smislu nije dotjeran, 
- Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove - velika potrošnja, 
- Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu – od 

potrošenih 5 mil kn na mjesnu samoupravu se odnosi 2.250.000,00 kn, da li je 
opravdano da gotovo isto troši i mjesna samouprava i ljudi u gradu, 

- odnos planiranih sredstava između Upravnog odjela društvenih djelatnosti i 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada – treba paziti da 
Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada dobije više sredstava, 

- za Upravni odjel financija planirati više sredstava kako bi se s obzirom na njegovu 
važnost mogao ojačati u stručnom i elektroničkom smislu, 
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- Upravni odjel gospodarstva – potrošeno 47% planiranih sredstava, da li nam je 
nepotrebno poduzetništvo i razvoj gospodarstva, 

- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – utrošeno 54% 
sredstava. 

Smatra da potrošnju planiranih sredstava za 2010. god. treba bolje planirati. 
 
Odgovarajući na primjedbe i postavljena pitanja pročelnica Bošnjak iznosi slijedeće: 
- Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove nosi logističke troškove 

gradske uprave (financiranje političkih stranaka, gradske manifestacije, 
sponzorstva i pokroviteljstva), 

- Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu – visoki 
troškovi mjesne samouprave se odnosi na završetak zgrade MO «Mala Bosna» i 
kompletnu izgradnju MO «Slavija», 

- Upravni odjel društvenih djelatnosti nosi troškove Centra za predškolski odgoj, 
osnovnog obrazovanja, kulture, športa, socijalnog programa, 

- Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada vuče najveći dio 
proračuna – ovdje je i investicija Hrvatskog doma, 

- Upravni odjel gospodarstva – ovdje su i troškovi Javne vatrogasne postrojbe, kao i 
sufinanciranje tvrtki i obrtnika. 

 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada Vinkovaca za 2009. god. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak koja je iznijela 

Prijedlog Odluke izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 
2010. god. 

 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 
 

O D L U K U 
izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2010. god. 

 
TOČKA 3. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak koja je iznijela 
Prijedlog Odluke izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2010. god. 

 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 
 

O D L U K U 
izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2010. god. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gradonačelnik dr. Mladen Karlić, 
predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja koji je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli 
priznanja Grada Vinkovaca za 2010. god. 
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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 Marijan Mišić tražeći da se o 
navedenim prijedlozima glasa pojedinačno. Ima primjedbu na odabir Franje Petrovića jer 
smatra da on treba dobiti nagradu za rad u HDZ-u, a ne u gospodarstvu, nezadovoljan je 
njegovim radom u «Poletu». Smatra da Pravilnik o dodjeli javnih priznanja treba izmijeniti i 
nadograditi u dijelu kriterija broja nagrađenih. 

Predsjednik Vijeća odgovara da se Pravilnik može nadograditi, a veliki broj prijedloga 
pokazuje da je u gradu djeluje puno kvalitetnih ljudi i pravnih osoba. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje slijedeće 
prijedloge te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 

 
1. mr.sc. LJUBICA GLIGOREVIĆ, etnologinja i muzejska savjetnica - jednoglasno  
2. doc.dr.sc. DRAŽEN ŠVAGELJ – jednoglasno 
3. FRANJO PETROVIĆ, oec., umirovljenik – 16 «za», 1 «protiv» 
4. dr. JOSIP DOLANSKI, spec. kirurg – jednoglasno 
5. LUKA KALINIĆ, dipl.ing. kemijske tehnologije – jednoglasno 
6. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB «CESTORAD» VINKOVCI – jednoglasno 
7. TAMBURAŠKI SASTAV «BOSUTSKI BEĆARI» VINKOVCI – jednoglasno 
 

Nakon provedenog glasovanja nazočni vijećnici donose slijedeću 
 

O D L U K U 
o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca 

 
I. 

Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2010. godinu dodjeljuje se: 
 
1. mr.sc. LJUBICA GLIGOREVIĆ, etnologinja i muzejska savjetnica, Vinkovci, 

Šetalište D. Švagelja 2, za izuzetna ostvarenja na području znanosti i kulture 
2. doc.dr.sc. DRAŽEN ŠVAGELJ, Vinkovci, A. Mihanovića 3, za izuzetna ostvarenja na 

području zdravstva i socijalne skrbi kao i  sudjelovanje i doprinos u svim aktivnostima 
Grada Vinkovaca vezanim za kulturu, tradicijsku kulturu,  lokalnu samoupravu, sport i 
humanitarno djelovanje 

3. FRANJO PETROVIĆ, oec., umirovljenik, Vinkovci, F. Livadića 28, za izuzetna 
ostvarenja postignuta na području gospodarske djelatnosti i zalaganja u razvoju 
lokalne samouprave 

4. dr. JOSIP DOLANSKI, spec. kirurg, Vinkovci, A. G. Matoša 46, za izuzetna 
ostvarenja postignuta na području zdravstva 

5. LUKA KALINIĆ, dipl.ing. kemijske tehnologije, Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 
21, za izuzetna ostvarenja postignuta na području sporta       

6. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB «CESTORAD» VINKOVCI, Vinkovci, Trg bana J. 
Šokčevića 6, za izuzetna ostvarenja postignuta na području  sporta 

7. TAMBURAŠKI SASTAV «BOSUTSKI BEĆARI» VINKOVCI, Vinkovci, 
Makedonska 42, za izuzetna ostvarenja postignuta na području kulture i promociji 
Grada na mnogobrojnim manifestacijama čiji su sudionici 

 
II. 

Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana  
u povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca – blagdana sv. Ilije, zaštitnika Grada. 
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TOČKA 5. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, koja je podnijela 

Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke “Bok” d.o.o. Vinkovci  
za 2009. god. 
 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 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća  

za 2009. 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 2009. god. ……………………………………… 319.623,20 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2009. god. sa  
slijedećim podacima  

- Prihodi …………………………………………………………….………..132,18 kn 
 - Rashodi …………………………………………………………………   4.369,35 kn 
 - Gubitak financijske godine……………………………………………...   4.237,17 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 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Željko Ilić, direktor «Periske» d.o.o. koji 

je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju “Periske” d.o.o. Vinkovci 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 Jakov Barišić uputivši 
čestitke za dobro obavljen posao i rekavši da je grad dobio kvalitetan objekt koji će koristiti 
svim građanima. 

Vijećnik Marijan Mišić smatra da je izvješće trebalo biti opširnije, zanima ga rok 
otvaranja i broj zaposlenih. Smatra da naziv «bazen» koji stoji na građevini nije primjeren, jer 
objekt nema status bazena, treba stajati naziv «plivalište». 

Odgovarajući na primjedbe i postavljena pitanja direktor Ilić iznosi slijedeće: 
- izvješće se odnosi samo na 2009. god. (društvo je osnovano 26. 11. 2009. god.), 
- zaposlenih je trenutno troje (2 osobe na tehničkom održavanju i direktor), 
- točan naziv objekta je Vinkovačko dvoransko plivalište «Lenije», 
- otvaranje se planira u jesen ove godine. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
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O D L U K U 
o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća  

za 2009. god. Periska d.o.o., Vinkovci 
 

Točka 1. 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća financijska izvješća Periska d.o.o. 

Vinkovci: 
 1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive 
   na dan 31. prosinca 2009. god. …………………………………………20.000,00 kn 

4. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od  
02. siječnja do 31. prosinca 2009. god. sa  
slijedećim podacima  

- Prihodi …………………………………………………………….………...  0,00 kn 
 - Rashodi …………………………………………………………………   8.710,00 kn 
 - Gubitak financijske godine……………………………………………...   8.710,00 kn 

5. 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 7. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 
odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije. 
 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 
 

ODLUKU 
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije 

 
TOČKA 8. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, 
koji je iznio Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o izboru Komisije za 
izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti 
 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 
 

R J E Š E NJ E 
o stavljanju izvan snage Rješenja o izboru  

Komisije za izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti 
 

I. 
Stavlja se izvan snage Rješenje o izboru Komisije za izdavanje koncesija za 

komunalne djelatnosti («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 07/09.). 
 

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

glasniku” Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 9. 
Aktualna pitanja 

 
Vijećnik Marijan Mišić postavlja slijedeća pitanja: 

- kakve je obveze dobio Grad stjecanjem prava na kupnju nekretnina od Spačve za 1,00 kn, 
- kada će se raditi obilaznica, 
- HNK «Cibalia» ima potpisane profesionalne ugovore s igračima, ima li Grad financijskih 
prava u tom pogledu. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
- Grad je uputio pismo Vladi da će zemljište biti iskorišteno za rješavanje prostora za rad 
športskih društava i formiranje nove poduzetničke zone, Grad nema financijskih obveza,  a 
država je «Spačvi» otpisala porezni dug čime je ostala bez financijskih sredstava, 
- gradnja obilaznice trebala bi početi do jeseni, 
- Grad nema financijskih prava u pogledu ugovora koje HNK «Cibalia» ima s nogometašima. 

 
 
 

 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 14,45 sati. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

              
 


