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Z A P I S N I K 

sastavljen na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 21. rujna 2010. god. s početkom u 13,05 sati 

u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 

predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   13. Andrijana Bošnjak 
2. Kata Krešić  14. Vladimir Ćirić 
3. Zvonimir Mišić  15. Stipo Ćorluka 
4. Jakov Barišić  16. Marija Tanocki 
5. Aladar Spajić  17. Ivan Bosančić 
6. Marina Načinović  18. Mate Vukušić 
7. Željko Brkić  19. Milica Benić 
8. Mato Benačić  20. Drago Majstorović 
9. Krunoslav Šporčić 21. Dubravko Korenika  
10. Davor Vukovac  22. Anto Jakovljević 
11. Ivan Barbarić  23. Marijan Mišić 
12. Elvis Kovačević  24. Anto Vidović 
  

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Damir Rimac  5. Ivan Majhen  
2. Dubravka Kraljević 6.Kornelija Krizmanić 
3. Mario Paljušaj  7. Slavka Bešlagić-Langauer  
4. Martina Levaković-Banović 
 
 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, Sanja Čuljak, 
pravni zastupnik Grada Vinkovaca, Marica Vidić, zamjenica pročelnice 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, 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 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 Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 

2010. godinu. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Vinkovaca za 2010. godinu. 
3. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 

2010. godinu. 
4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca. 
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5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na statusnu promjenu trgovačkog društva 

“Vinkovački vodovod i kanalizacija” d.o.o. Vinkovci. 
7. Prijedlog Odluke o kupnji kuće u Vinkovcima za smještaj beskućnika. 
8. Aktualna pitanja. 
 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice na koji vijećnici ne iznose primjedbe te se isti smatra usvojenim. 

 
 

TOČKA 1. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog 
odjela financija, koja je iznijela Prijedlog Odluke o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju 
Proračuna 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 nazočni vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (18 
„za“, 6 „uzdržanih“) donose 

O D L U K U 

o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju  

Proračuna Grada Vinkovaca za 2010. 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 izvršavanju Proračuna 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 nazočni vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (18 
„za“, 6 „uzdržanih“) donose 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 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  o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu 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 
prijedlogom da se iznos od 200.000,00 kn predviđen za kupnju zemljišta za izgradnju PŠ 
Borinci prebaci za dodatna ulaganja u OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima. 

S obzirom da prijedlog nije dostavljen u pismenom obliku predlagatelj isti ne 
prihvaća. 
 Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova 
(19 „za“, 1 „protiv“, 4 „uzdržana“) donose 
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O D L U K U 

o izmjenama i dopunama  

Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2010. god. 

 

TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i 
pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica 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 uključila vijećnica Kata Krešić sa prijedlogom da 
se odredbe članka 16. Prijedloga Odluke usklade sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 11. stavak 1.) na način da se izbjegne 
definiranje smjera za pročelnike upravnih odjela odnosno voditelja jedinice unutarnje revizije 
odnosno da se kao glavni kriterij uzima stručna sprema i radno iskustvo kako to definira 
navedena Uredba. 

Očitujući se na prijedlog vijećnice Krešić tajnik Gradskog vijeća isti prihvaća osim u 
dijelu koji se odnosi na službu pravnog zastupanja i jedinicu unutarnje revizije za čijeg 
pročelnika odnosno voditelja zbog prirode posla mora biti imenovana osoba pravne odnosno 
ekonomske struke. 
  Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova 
(22 „za“, 2 „uzdržana“) donose 

O D L U K U 

o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca 

 
TOČKA 5. 

Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su dr. Mladen Karlić, gradonačelnik Grada 
Vinkovaca i Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove, koji su iznijeli Prijedlog Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika. 

 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 pitanjem kolike 
su plaće od 1. do 4. klasifikacijskog ranga. 

Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, odgovara da bi osnovica bila cca 
5.000 kn, a bruto plaća cca 14.000,00 kn. 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

 

TOČKA 6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i 
pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost koji je iznio Prijedlog Zaključka o 
davanju suglasnosti na statusnu promjenu trgovačkog društva “Vinkovački vodovod i 
kanalizacija” d.o.o. Vinkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova 
(18 „za“, 4 „protiv“, 2 „uzdržana“) donose 
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Z  A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti  

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na statusnu promjenu trgovačkog društva „Vinkovački vodovod i 
kanalizacija» d. o. o. Vinkovci, Dragutina Žanića – Karle 47a, radi usklađenja djelatnosti 
tvrtke s odredbama Zakona o vodama. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 7. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Marica Vidić, zamjenica pročelnice 
Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o kupnji kuće u Vinkovcima za smještaj beskućnika. 
 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 
pitanjem da li je rađena procjena kuće, te da li je voditelj vinkovačkog Caritasa upoznat sa 
stanjem nekretnine u naravi (po njegovim saznanjima radi se o nadograđenoj garaži) i da li se 
u slučaju potrebe izgradnje javne kuhinje mogu raditi izmjene urbanističkog plana. 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje zašto je trebalo toliko vremena da uopće 
priznamo da imamo beskućnike, te iznosi stav da cijena ne bi trebala uvijek biti osnovni 
kriterij. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se ne radi o garaži nego o prilično velikoj 
kući, a aktivnosti oko kupnje kuće za beskućnike su krenule prije godinu dana i u sve je 
uključen i voditelj vinkovačkog Caritasa. Kuća je od strane ovlaštenog vještaka procijenjena 
na 600.000,00 kn, a vlasnica je prodaje za 509.600,00 kn. Kuća će biti vlasništvo Grada, a 
Caritas će je koristiti za smještaj beskućnika koji se u stvari pojavljuju povremeno (deložacije 
i sl.). Javna kuhinja će se osnovati u slučaju potrebe i u tom slučaju vodit će je Caritas, a ne 
Grad. 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici, jednoglasno donose 

O D L U K U 

o kupnji kuće u Vinkovcima za smještaj beskućnika 

                                                                           I. 

 Odobrava se kupnja nekretnine u vlasništvu Marije Tomičić iz Vinkovaca, Ulica kralja 
Zvonimira 130, upisane u zk.ul.br. 1947, k.o. Vinkovci i  to:  

- k.č.br. 4758/5 Kuća br. 1 B i dvorište ul. kralja Tomislava sa 183 m2, po cijeni od 
70.000,00 EUR-a (što je protuvrijednost 509.600,00 kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan 
donošenja ove Odluke), u svrhu organiziranja prihvata beskućnika na području Grada 
Vinkovaca, te namjenskog korištenja sredstava od otplate otkupljenih stanova sa stanarskim 
pravom.  

                                                               II. 

O međusobnim pravima i obvezama zaključit će se kupoprodajni ugovor. 
 
                                                              III. 

Iznos od 200.000,00 kn kupac će isplatiti prodavatelju do kraja mjeseca rujna 2010. 
god., a preostali dio kupoprodajne cijene u iznosu od 309.600,00 kn u roku 60 dana od dana 
zaključenja Ugovora. 
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                                                               IV. 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom 
imovinom i mjesnu samoupravu. 

 
TOČKA 8. 

Aktualna pitanja 

 

1. Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da je nezadovoljan načinom izvještavanja medija 
o prošloj sjednici i smatra ga neobjektivnim.  
Postavlja pitanje što je sa 500.000,00 kn koje je Grad 2007. god. dao za 
dokapitalizaciju VTV-a koja nije provedena, da li će se provesti dokapitalizacija ili 
novac vratiti Gradu.  
Smatra da je direktor VTV-a svojom izjavom na prošloj sjednici da Vinkovci ne 
zaslužuju televiziju uvrijedio vijećnike i sve građane Vinkovaca. 

 
2. Vijećnik Mato Benačić iznosi da se za vrijeme trajanja ovogodišnjih „Jeseni“ izvodila 

glazba koja nije primjerena duhu ovog grada i navedene manifestacije, te postavlja 
pitanje da li Grad može na neki način utjecati na odabir vrste glazbe i izvođača. 

 
3. Vijećnik Anto Jakovljević iznosi pohvalu za organizaciju radionice za vijećnike u 

suradnji sa gradom Kenzingenom. 
Također upozorava na problem izvođenja neprimjerenih vrsta glazbe za vrijeme 
trajanja „Jeseni“, te na problem terena NK „Lokomotiva“ koji je uništen postavljanjem 
luna parka. 
 

4. Vijećnik Marijan Mišić iznosi slijedeće: 
- podržava stav vijećnika Benačića i Jakovljevića vezano uz problem neprimjerene 

glazbe, 
- pohvaljuje Organizacijski odbor „Vinkovačkih jeseni“ i postavlja pitanje da li će 

biti objavljen financijski izvještaj o istima, 
- iznosi prijedlog da se za iduću godinu predvidi dva dana za mimohod i postavlja 

pitanje da li je točna informacija da će odgođeni mimohod biti organiziran u 
listopadu. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen Karlić 

iznosi slijedeće: 
- vijećnik Korenika ukoliko želi pomoći treba predložiti da se tih 500.000,00 kn 

dade VTV-u, a dokapitalizaciju koči tvrtka „Bošković“ koja treba dati iznos od 
600.000,00 kn, 

- ukoliko Grad i Županija nisu sposobni voditi brigu o televiziji onda je doista ne 
zaslužuju, mediji su općenito u teškom stanju jer u ovakvoj gospodarskoj situaciji 
prvo se smanjuju izdaci za reklame što direktno utječe na prihode medija,  

- vezano za izvođenje neprimjerene vrste glazbe za vrijeme trajanja „Vinkovačkih 
jeseni“ kao i općenito Grad nema mogućnost utjecati na to odnosno izdati zabranu, 
može se samo dati preporuka da glazba bude primjerena duhu našeg podneblja, a 
to Grad i čini, 

- vezano za postavljanje luna parka na terenu NK „Lokomotiva“ isto je dogovoreno 
u suradnji sa klubom za naknadu od 120.000,00 kn i osigurana su sredstva za 
sanaciju, 
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- mimohod nije moguće organizirati dva dana jer to povećava troškove organizacije, 
a radi se i o ljudima koji su iz drugih krajeva, rade i imaju svoje obveze. 

 
5. Vijećnik Drago Majstorović iznosi da je suglasan da se pomogne VTV-u ako je u 

ekonomskim teškoćama, ali ga kao građanina smeta izjava da nije zaslužio lokalnu 
televiziju. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da lokalnu televiziju ne možemo imati ako je ne 

možemo financijski pratiti. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak vezano za izvođenje određenih vrsta glazbe za vrijeme 

trajanja „Jeseni“ daje prijedlog da se bar onima koji postavljaju šator postavljanje istog 
uvjetuje i izvođenjem glazbe u duhu slavonskih i hrvatskih narodnih običaja. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da se Halid Bešlić kao izvođač nikako nije uklapao u 

ovu manifestaciju. 
 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da se davanjem prostora za koncert ovog 

izvođača pokušalo doći do dodatnih sredstava za NK „Lokomotiva“. 
 

 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 14,40 sati. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 


