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  Z A P I S N I K 
sastavljen na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 04. svibnja 2011. 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  14. Vladimir Ćirić 
2. Kata Krešić   15. Stipo Ćorluka 
3. Zvonimir Mišić  16. Marija Tanocki 
4. Jakov Barišić  17. Ivan Bosančić 
5. Aladar Spajić  18. Mate Vukušić 
6. Marina Načinović  19. Drago Majstorović 
7. Željko Brkić  20. Dubravka Kraljević 
8. Željko Bak   21. Ivan Majhen 
9. Krunoslav Šporčić  22. Dubravko Korenika 
10. Davor Vukovac  23. Anto Jakovljević 
11. Ivan Barbarić  24. Marijan Mišić 
12. Mario Dražić  25. Slavka Bešlagić-Langauer 
13. Andrijana Bošnjak 26. Anto Vidović 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Damir Rimac  4. Martina Levaković Banović 
2. Milica Benić  5. Kornelija Krizmanić 
3. Mario Paljušaj 
 
 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, 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 vijećnici 
jednoglasno usvajaju. 

     D N E V N I   R E D 
      Skraćeni zapisnik 

1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu grada Vinkovaca. 
2. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 

obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u gradu 
Vinkovcima. 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja 
Vinkovci. 

5. Prijedlog Odluke o popisu trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za 
Grad Vinkovce. 

6. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima. 
7. Aktualna pitanja. 
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Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik 

s prethodne sjednice te vijećnik Anto Jakovljević iznosi mišljenje da je netočan podatak 
naveden u zapisniku da službene stranice grada održava tvrtka iz Zagreba za iznos od 
1.800,00 kn mjesečno, te smatra da se radi o iznosu od 1.800,00 kn godišnje. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je navod u zapisniku točan i da se radi o 
iznosu od 1.800,00 kn mjesečno. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice, koji nazočni vijećnici prihvaćaju uz 2 „uzdržana“ glasa. 
 

TOČKA 1. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica 

Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu koja je 
iznijela Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu 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  Anto Jakovljević sa 
pitanjem koliko je plaćena procjena nekretnine i zašto se principa procjene ne drži u svim 
predmetima (npr. kupovina kuće za beskućnike gdje nije rađena procjena). 

Pročelnica Vuić-Resli iznosi da još nije dostavljen račun za procjenu, dok 
predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da su tarife za procjenu određene unutar granica 
cjenika kojim se vrednuje rad sudskih vještaka. 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (25 „za“, 1 
„uzdržan“) donose 

O D LU K U 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca 

I. 
Odobrava se prodaja putem javnog pisanog natječaja nekretnine u vlasništvu Grada 

Vinkovaca, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci  i to: 
- k.č.br. 2971/3 Oranica Nova ulica sa 1918 m2, po početnoj cijeni od 1.150.000,00 

kuna. 
Namjena parcele prema GUP-u grada Vinkovaca je «M2a – mješovita-pretežito 

poslovna sa središnjim funkcijama». 

Na predmetnoj parceli uknjiženo je pravo služnosti postavljanja kabela za korist 
Hrvatskih telekomunikacija d.d. Zagreb (po sjeveroistočnoj granici parcele uz ulicu Z. 
Sremca). 

II. 
Ugovorna cijena plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od sklapanja 

kupoprodajnog ugovora. 
Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnu knjigu izvršit će se nakon 

predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine. 
 

III. 
Natječaj će provesti Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju gradskih nekretnina. 
 

IV. 
Za raspisivanje natječaja i stručne poslove u svezi provođenja natječaja zadužuje se 

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu. 
 

V. 
 Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Jasna Kopić-“Vinkovački vodovod 

i kanalizacija” d.o.o. koja je iznijela Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine. 
 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 PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 

odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Odluke o 
izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova u gradu Vinkovcima. 
 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 izmjenama Odluke o komunalnim  djelatnostima koje se obavljaju 

temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  u gradu Vinkovcima 
 

Članak 1. 
 U Odluci o  komunalnim  djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova  u gradu Vinkovcima  ("Službeni glasnik" Grada 
Vinkovaca broj 2/02, 6/03 - ispr., 5/06 i 5/10)  u članku 2. točka 1. briše se. 

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5. i 6. postaju točke 1., 2., 3., 4. i 5.   
  

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 
 Predsjednik Vijeća određuje stanku u trajanju od 10 minuta. 
 Sjednica se nastavlja u 13,45 sati. 
 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 

odjela društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na Statut Gradskog muzeja Vinkovci. 

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 
osvrnuvši se na članak 30. prijedloga Statuta (imenovanje zamjenika ravnatelja) te smatra 
da treba postati praksa da se o imenovanju zamjenika ravnatelja izvijesti predstavničko 
tijelo, odnosno Grad Vinkovci kao osnivač.  

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
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O D L U K U 

o davanju prethodne  suglasnosti na  Statut Gradskog muzeja Vinkovci 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradskog muzeja  Vinkovci, koje je donijelo 

Upravno vijeće na svojoj  sjednici održanoj  dana 06. travnja  2011. god. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog 

odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, koji je iznio Prijedlog Odluke o popisu 
trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Grad Vinkovce. 

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 popisu trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Grad Vinkovce 

 
I. 

 Utvrđuje se popis trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Grad 
Vinkovce, koji se daje u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke. 
 

II. 
 Izvješće o poslovanju trgovačkih društava i ustanova iz točke I. ove Odluke uprave 
društava, ravnatelji ustanova i zapovjednik JVP dostavljaju sukladno članku 63. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.) a ista se upućuju Gradskom vijeću najkasnije do 
kraja rujna tekuće godine, za prethodnu godinu. 
 

III. 
 Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o popisu trgovačkih društava od 
posebnog interesa za Grad Vinkovce („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/10.). 

 
IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca. 
 

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA 
OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD VINKOVCE 

 
TRGOVAČKA DRUŠTVA 

Red. 
broj 

OIB 
 

Trgovačko 
društvo 

Adresa 
sjedišta 

Temeljni  
kapital  

u kn 

Udio 
Grada  

u % 
1. 42515532530 Bok d.o.o. Vinkovci,  

Bana Jelačića 1 
18.600,00 100  

2. 35346141742 Energana  
Vinkovci d.o.o. 

Vinkovci,  
Glagoljaška 27 

20.000,00 25 

3. 84202734764 Gradsko  Vinkovci,  1.100.700,00 100  
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gospodarstvo d.o.o. Glagoljaška 4 
4. 10215081461 GTG d.o.o. Vinkovci, 

D. Žanića-Karle 47A 
2.330.300,00 73,1 

5. 06575048857 Periska d.o.o. Vinkovci, 
Kralja Zvonimira 1 

20.000,00 100  

6. 49026633125 Polet d.o.o. Vinkovci, 
Kralja Tomislava 1 

23.042.800,00 62,22 

7. 16169088482 Vinkovačka  
televizija d.o.o. 

Vinkovci,  
Trg dr. F. Tuđmana 2 

7.972.000,00 25 

8. 30638414709 Vinkovački vodovod  
i kanalizacija d.o.o. 

Vinkovci,  
D. Žanića-Karle 47A 

314.466.800,00 73,1 

9.  64415267112 Novosti, d.o.o. Vinkovci,  
J. Dalmatinca 29 

1.288.700,00  - 

 
USTANOVE 

Red. 
broj 

OIB 
 

Ustanova Adresa 
sjedišta 

1. 67043571709 Gradska knjižnica  
i čitaonica 

Vinkovci,  
I. Gundulića  6 

2. 65812849153 Gradski muzej vinkovci 
 

Vinkovci,  
Trg bana J. Šokčevića 16 

3. 39887524735 Gradsko kazalište  
„Joza Ivakić“ 

Vinkovci,  
Hrvatskih žrtava 2 
 

4. 68478848439 Centar za  
predškolski odgoj 

Vinkovci,  
J. J. Strossmayera  7 
 

5. 13944251197 Javna  
vatrogasna postrojba 

Vinkovci, 
Trg bana J. Šokčevića 14 

 
TOČKA 6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 
izbor i imenovanja koji je iznio Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Vinkovcima. 

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 
 

P R I J E D L O G 
KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE OPĆINSKOG SUDA U VINKOVCIMA 

 
1. MARKO BURIĆ, Vinkovci, Mostarska 12 
2. STIPO ĆORLUKA, Vinkovci, J. Runjanina 5 
3. DANE KALAICA, Vinkovci, F. Šišića 25 
4. SULEJMAN KAPETANOVIĆ, Vinkovci, J. Dalmatinca 3/IV 
5. MARKO MARIĆ, Vinkovci, Kneza Domagoja 46 
6. DRAGO ŠEBALJ, Vinkovci, Borinačka 32 
7. JOSIP ŽIVKOVIĆ, Vinkovci, Anina 18 
8. ĐURO SMOLČIĆ, Vinkovci, Kralja Tomislava 8 
9. MARIJA DRAGUN, Vinkovci, P. Miškine 46 
10. VINKO ZOVKO, Vinkovci, Borinačka 133 
11. JOSIP STANIČIĆ, Vinkovci, Željeznička 11 
12. ĐURO MECANOVIĆ, Vinkovci, J. J. Strossmayera 6 
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13. MATO PETROVIĆ, Vinkovci, Kralja Zvonimira 8 
14. JOZO GELJIĆ, Vinkovci, A. Majstorovića 4 
15. IVAN MUSTAPIĆ-JOGUN, Vinkovci, Privlačka 18 
 
 

TOČKA 7. 
Aktualna pitanja 

 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi primjedbu da nije dobio odgovore na pitanja 
postavljena na prošloj sjednici Vijeća, te nakon toga postavlja slijedeća pitanja: 

1. Prilikom etažiranja stambene zgrade u ul. V. Nazora 16, zajedničke prostorije pripojene 
su određenim stanovima što je protivno zakonu. Budući da je Grad vlasnik dva stana u 
ovoj stambenoj zgradi postavlja pitanje da li je nešto poduzeto da se ovo etažiranje 
ispravi. 

2. Ukazuje na problem limenih garaža koje nagrđuju izgled grada, a prilazi istima su 
blatnjavi i neuređeni – smatra da od istih ima puno više štete negoli koristi od ubiranja 
najamnine za iste. 

3. Da li na bazenu „Barutana“ postoji založno pravo, odnosno da li je moguće, ako se neće 
ići u sanaciju i obnovu ovog objekta, isparcelirati zemljište za placeve? 

4. Vezano za dostavu menadžerskih ugovora iznosi da nije dobio sve (npr. VTV). 
 
Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje da li je točno da nije uspio natječaj za 

opremanje OŠ I. Mažuranića. 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je opremanje OŠ I. Mažuranića 

investicija Ministarstva, te dodaje kad natječaji padaju, gubi se na vremenu ali je 
pretpostavka da će se uštedjeti na sredstvima. 

Vezano za Tehnološki park iznosi da još nije potpisana izjava o osnivanju. 
 
Na kraju sjednice gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnosi izvješće o radu gradske 

uprave i zbivanjima u gradu između dvije sjednice Vijeća. 
 
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 14,15   sati.  
 
 

                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
  
 
 


